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ي ال�اع 
ض �ض  الرؤ�ة والرسالةمركز المدنيني

 CIVICھو منظمة دولیة مكرسة لتعزیز حمایة المدنیین المحاصرین في الصراع.  )CIVICمركز المدنیین في الصراع (
تتصور عالما ال یتعرض فیھ أي مدني لألذى في الصراع. نحن ندعم المجتمعات المتضررة من النزاع في سعیھا للحصول على 

 الحمایة ونعزز قدرة الجھات المسلحة على منع الضرر الواقع على المدنیین واالستجابة لھ.
شابة دافعت عن ضحایا الحرب المدنیین وعائالتھم في  مدنیة ناشطةمن قبل مارال روزیكا،  2003في عام  CIVICتأسست 

اآلن بناًء على إرثھا االستثنائي في مناطق الصراع في جمیع أنحاء الشرق األوسط وأفریقیا  CIVICالعراق وأفغانستان. تعمل 
 وأوروبا وجنوب آسیا لتعزیز مستوى أعلى من الحمایة للمدنیین.

 
لتحقیق ذلك، نقوم ومسلح تتحمل مسؤولیة منع ومعالجة الضرر الذي یلحق بالمدنیین. ، نعتقد أن أطراف النزاع الCIVICفي 

في نزاعات معینة، وصیاغة حلول عملیة لمعالجة ھذا الضرر، وندعو إلى اعتماد  بتقییم أسباب الضرر الذي یلحق بالمدنیین،
. إدراًكا لقوة التعاون، نتعامل مع المدنیین المدنیین العالقین في الصراع حالةسیاسات وممارسات جدیدة تؤدي إلى تحسین 

 والحكومات والجیوش والمؤسسات الدولیة واإلقلیمیة إلضفاء الطابع المؤسسي على الحمایة المعززة للمدنیین في الصراع.
 
 

 شكر وتقدير
عراق، رؤى ومراجعة وتحریًرا إضافیة الالمنظمة في ، مدیر العراق. قدم علي العساف برنامج باحثة فيالوال جارثیا ھذا التقریر، اب تكتب

لي، مدیر الشرق األوسط وجنوب آسیا؛ شانون جرین، مدیر أول البرامج؛ ع باحثین؛ سحر محمدكبیر ال، لورین سبینككل من  وشارك في ذلك
، مساعدة برنامج الشرق األوسط وجنوب آسیا، ومونیكا زوراو ، مدیرةي الحمایة. قامت ناتالي سیكورسكيمستشار بیر، كومارك لینینج

نا قادر ودالل محمد، المترجمین والمنسقین، ا، وھالعراقفي ، مساعد برنامج . قدم كل من محمد نورالدینھذا البحث ، بتسھیل إنتاجاالتصاالت
 .في انجاز البحثمساعدة ال
 

CIVIC  وممثلي الحكومة الذین وافقوا على المشاركة في مقابالتنا ومشاركة وجھات  یةاألمن قواتالممتن للمدنیین وقادة المجتمع وأعضاء
 كذلك للمنظمات غیر الحكومیة التي دعمت أبحاثنا وشاركوا رؤى مھمة معنا.ممتن نظرھم وشواغلھم معنا ، و

 
ات من انعدام األمن. نحن نقدر كثیرا استعدادھم النزاع المسلح وسنواثر معاناة ال حد لھا من  CIVICالمدنیون الذین تحدث معھم  واجھلقد 

 .المتعلقة بالحمایة شواغلھمعلى محمل الجد مسؤولیتنا لضمان ترجمة كلماتھم إلى سیاسات وممارسات تعالج  یأخذ CIVICللتحدث إلینا. 
 

 ).FFOفي العراق من قبل وزارة الخارجیة األلمانیة ( CIVICیتم دعم عمل 
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 : المصطلحاتقائمة 

 

 

 

CFs :وات التحالف الدولي ضد داعشق 

CHM : تخفیف الضرر المدني 

CPG : مجموعة الحمایة المدنیة 

DMAااللغام  : مدیریة مكافحة االلغام 

EO :المتفجرة الذخائر 

ERWالمتفجرات من مخلفات الحرب : 

GOI : الحكومة العراقیة 

IDP :لنازحون داخلیاً ا 

IED : عبوة ناسفة 

INGO : المنظمات غیر الحكومیة الدولیة 

IOM :المنظمة الدولیة للھجرة 

ISF :القوات االمن العراقیة 

ISIS: (تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام) داعش 

 

KDP :الحزب الدیمقراطي الكوردستاني 

KRG :حكومة إقلیم كوردستان 

KRI :اقلیم كوردستان العراق 

MOD :وزارة الدفاع العراقیة 

MOI :وزارة الداخلیة العراقیة 

MOMD :  الھجرة والمھجرینوزارة 

MOP :وزارة البیشمركة 

NGO : منظمات غیر الحكومیة 

PMU :  الحشد الشعبي 

POC :حمایة المدنیین 

PUK :االتحاد الوطني الكوردستاني 

YBS :جاروحدات حمایة سن 
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I. الملخص التنف�ذي 
 

. أنا م�ت أحد"ل�س لدي مستقبل وال مكان أذهب إل�ه. لم يبق لدي أي 
ي هذا المخ�م حىت �غلقونه و�عد 

بينما ما زلت ع� ق�د الح�اة. سأب�ت �ف
 ألوالدي."ذلك، ال أعرف ماذا سأفعل. ال أعرف ماذا س�حدث 

، كانون األول  ةر� - ض ي مخ�م حسن شام للنازحني
ي تلعفر، �ض

 2019أ�ة نازحة من ناح�ة الع�اض�ة �ض
النازحین الرسمیة وغیر الرسمیة في جمیع أنحاء البالد وبدأت حملة  مخیمات، أعلنت الحكومة العراقیة عزمھا إغالق جمیع 2019في عام 
، أُجبر العدید من النازحین على العودة إلى مناطقھم لى مناطقھم األصلیة. ونتیجة لذلكإلعادة النازحین إ وعلیھا الكثیر من المآخذسریعة 

التوطین  علىبرھم جمما ا ونزح اخرون مرة ثانیةاألصلیة على الرغم من الدمار ونقص فرص السكن وسبل العیش ووجود التھدیدات األمنیة. 
للنازحین داخلیًا وإعادة بخصوص ـ أحیانًا في ظروف حرجة مع خدمات أقل من ذي قبل. كما أدى عدم وجود استراتیجیة شاملة في مكان آخر

الجھات الفاعلة والمجتمعات المحلیة باتخاذ قرارات تعسفیة بشأن من یُسمح لھ بالعودة بناًء على تصوراتھم عن ملفات بعض إلى قیام  ھمدمج
 األفراد األمنیة.

فان ، من بین النازحینولعراقیون الذین تركوا منازلھم أثناء القتال معرضون لالنتھاكات والوصم والتھمیش والعزلة داخل المجتمع العراقي. ا
ً ، ومن ینتمون إلى مجموعات عرقوالمصابین بأمراض مزمنة كبار السن ، والنساء المعیالت ألسرھن الالئي یة أو دینیة كانت مھمشة تاریخیا

ن عقبات إضافیة. إن حرمان النازحین في العراق من القدرة على إعادة بناء و، یواجھي بعد فقدان أزواجھن أثناء الحربالدعم المجتمع فقدن
، بمن فیھم میع العراقیینالحكومة العراقیة بدعم وحمایة حقوق اإلنسان لج فضال عن التزامحیاتھم یقوض آفاق االستقرار على المدى الطویل 

 ن.النازحو
 

. بعد فترة وجیزة من استعادة الموصل في عام 2017و 2014نزح أكثر من ستة مالیین شخص عندما اندلع الصراع مع داعش بین عامي 
النازحین داخلًیا ودفع المواطنین النازحین للعودة إلى مخیمات ، بدأت السلطات العراقیة في إغالق وإعالن انتھاء العملیات العسكریة 2017

، فضالً عن نقص الخدمات بدأ الناس في العودة إلى دیارھم، وجدوا ممتلكاتھم منھوبة ومدمرة لخاضعة لسیطرة الحكومة. عندماالمناطق ا
 فرص كسب العیش.قلة األساسیة والبنیة التحتیة العامة و

 
محلیة والمجتمعات بسبب السلطات الو، یُمنع بعض النازحین داخلیًا من العودة إلى مناطقھم األصلیة من قبل جھات مسلحة حتى یومنا ھذا

" عقبات في الوصول إلى بداعش ذات صلةاالنتماء المزعوم ألحد أفراد األسرة إلى داعش. تواجھ العدید من العائالت "التي یُنظر إلیھا على 
میع أنحاء البالد. عالوة على ي جالخدمات والمساعدات، بما في ذلك الحصول على الوثائق األمنیة والمدنیة التي تسمح لھا بالتنقل بحریة ف

أو اإلخبار من أجل الحصول على تصریح أمني والتقدم بطلب  /وئة ، یتم الضغط على العدید من ھذه العائالت للخضوع لعملیة التبرذلك
، ألنھا ترقى دینات العائالت تحت ضغط وقلق شدیللحصول على وثائق مدنیة وھو مطلب ال أساس لھ في القانون العراقي. تضع ھذه العملی

شكالً من أشكال االتھام التي یمكن استخدامھا في المحاكمة. تواجھ العائالت  وتمثلإلى مستوى التخلي عن روابط الدم مع أحد أفراد األسرة 
ات انتماء أفراد أو إثب /قوالھم كدلیل في إصدار األحكام وواإلخبار ضد أحد أفراد األسرة (بفھم أنھ یمكن استخدام أ ئةخیار الخضوع للتبر

الحصول على الوثائق المدنیة التي قد تكون  بذلك، مما یؤدي إلى عدم قدرتھم علىأسرھم إلى الجماعات المتطرفة) أو اتخاذ قرار بعدم القیام 
 الرئیسیة األخرى. الوثائقضروریة للوصول إلى الخدمات األساسیة أو الفرص التعلیمیة أو 

 
مسلحة محلیة النازحین الذین لیس لدیھم صالت مزعومة بداعش من العودة إلى دیارھم من قبل جھات كما تم منع قطاعات من السكان 

عن الصراع. تتالعب ھذه الجھات  التي نجمتالتغییر في دینامیات القوة نتیجة أو المجتمعات المجاورة التي تم تمكینھا  /والسلطات الحكومیة و
فیة التركیبة الدیموغرا لى األراضي والموارد، أو تغییرعفرصھم في الحصول أنحاء العراق لزیادة الفاعلة بعودة السكان النازحین في جمیع 

 ، أو االنتقام من لمظالم قبلیة ومجتمعیة سابقة.لمناطقھم
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الحظر الذي یمنع بعض أفراد المجتمع من العودة إلى مناطقھم األصلیة یترك العدید من األسر في حالة ضعف شدید ویطیل  وبحكم الواقع فان
، لعراقیین یواجھ اإلقصاء والتھمیشمن معاناتھم بعد سنوات من الصراع. إن التخلي عنھم یھدد جھود تحقیق االستقرار ویخاطر بخلق جیل من ا

 م التي تدفع إلى دورات جدیدة من العنف.مع احتمال خلق المظال
 
 

یر الرسمیة في جمیع أنحاء ) عن نیتھا إغالق جمیع مستوطنات النازحین الرسمیة وغGOI، عندما أعلنت حكومة العراق (2019في عام 
، عندما بدأت الحكومة وة على ذلكاخلیًا في العودة. عال، فقد فعلت ذلك على الرغم من العقبات العدیدة التي تواجھ عائالت النازحین دالبالد

، أعطت إشعاًرا قصیًرا لكل من السكان المتضررین والجھات اإلنسانیة التي تدعمھم. المنظمة إلعادة النازحین داخلًیاحملتھا السریعة وغیر 
بإغالق جمیع  وفوضھا 2020مي لجنة في أكتوبر كاظ، شكل رئیس الوزراء العراقي مصطفى ال COVID-19بعد توقف بسبب جائحة 

، دون تقدیم المساعدة الكافیة أو حلول إعادة عض مخیمات النازحین في غضون أیامالمتبقیة في العراق قبل نھایة العام. تم إغالق ب المخیمات
 /أكتوبرروا المخیمات الرسمیة بعد التوطین للسكان غیر القادرین على العودة إلى مناطقھم األصلیة. أكثر من نصف النازحین الذین غاد

 1.واجھوا نزوحا آخر ى مناطقھم األصلیة. بدالً من ذلك،لم یعودوا إل 2020تشرین األول 
 

ن داخلیًا تسعى إلى تشجیع عودة النازحین إلى مناطقھم األصلیة وإغالق جمیع مخیمات النازحیلعراقیة حكومة االعلى الرغم من أن 
، ن العائالت في العودة إلى دیارھااستراتیجیة وطنیة شاملة تتصدى للعقبات التي تواجھھا العدید م، إال أنھا لم تضع والمستوطنات العشوائیة

، لم یرافق مناطقھم األصلیة. عالوة على ذلك ولم تنفذ إطاًرا قویًا من الحلول الدائمة ألولئك الذین ال یستطیعون أو ال یرغبون في العودة إلى
لى النازحین للعودة إلى مناطقھم األصلیة مبادرات قویة ومتطورة لمعالجة المظالم المحلیة والمصالحة اإلغالق السریع للمخیمات والضغط ع

 المجتمعیة. إن عدم وجود مثل ھذه المبادرات من شأنھ أن یؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة.
 

، مع ن داخلیًا والمستوطنات العشوائیةمات النازحیإلى تطویر استراتیجیة شاملة وخطة عمل ملموسة إلغالق مخی العراقیةحكومة التحتاج 
اطق التركیز على ضمان الحمایة والحلول الدائمة للسكان النازحین. یجب أن تشمل ھذه الحلول دعم النازحین الذین یرغبون في العودة إلى المن

، وضمان توفیر خدمات دة بناء البنیة التحتیة العامةعا، وإقدیم تعویضات عن تدمیر الممتلكاتالتي كانوا یعیشون فیھا قبل نزوحھم من خالل ت
 مناسبة في المناطق المتضررة. تحتاج الحكومة أیًضا إلى تقییم الحاجة إلى مبادرات المصالحة وتعزیز وسائل حل النزاعات بالطرق السلمیة

عدم منع العائالت والمجتمعات من العودة إلى التي تحترم سیادة القانون والحقوق. تعزز مثل ھذه المبادرات التماسك االجتماعي وتضمن 
 المجتمعات المجاورة. الجھات المسلحة و / أومناطقھا األصلیة من قبل 

 
، شریطة أن تكون الظروف آمنة وال تؤدي إلى تفاقم مخاوف الحمایة أحد المسارات نحو حل دائم للنزوحالعودة الطوعیة للنازحین ھي إن 

، یجب على السلطات الحكومیة أیًضا السماح للنازحین داخلیًا باالندماج في مناطق نزوحھم أو إعادة التوطین  الناجمة عن النزوح. ومع ذلك
أخیًرا، من أجل معالجة المظالم  .2في أماكن أخرى إذا كانوا ال یرغبون في العودة إلى مناطقھم األصلیة أو إذا لم یكن القیام بذلك آمنًا

تسھیل الوصول إلى العدالة وتعویض أولئك الذین فقدوا  العراقیةحكومة الالمجتمعیة، وتعزیز السالم، ووضع حد لدوامة العنف، یجب على 
 أفراد عائالتھم أو ممتلكاتھم بسبب النزاع.
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II. التوص�ات 

 كوردستان: إ� الحكومة العراق�ة وحكومة إقل�م  
 ، وتضمن سالمة وحمایة النازحین العائدین.المصالحة تعزز العدالة والمساءلةوضع وتنفیذ استراتیجیة وطنیة شاملة للسالم و •

وضاع أسر وقف إغالق مخیمات ومستوطنات النازحین في جمیع أنحاء البالد واإلسراع بوضع استراتیجیة شاملة وخطة عمل لتقییم أ •
 ، وتقترح الحلول المناسبة في إطار الحلول الدائمة.عودتھم النازحین وعوائق

حكومة التأكد من أن عودة النازحین إلى مناطقھم األصلیة طوعیة وتلتزم بالقانون العراقي والقانون الدولي وإطار العودة المبدئي الذي أقرتھ  •
صلیة إذا كانوا ال ال تجبر النازحین على العودة إلى مناطقھم األ . ضمان أن السلطات المحلیة واإلقلیمیة والجھات األمنیة الفاعلة3العراق

 ، و / أو إذا كانوا معرضین لخطر أن یصبحوا أھدافًا للعنف.یریدون العودة

یمات التأكد من أن إغالق مخیمات النازحین والمستوطنات غیر الرسمیة یتم إبالغھ إلى عائالت النازحین والجھات اإلنسانیة العاملة في المخ• 
 یوًما على األقل لضمان قدرتھم على الترتیب للعودة إلى مناطقھم األصلیة أو إیجاد مكان آمن إلعادة التوطین. 45قبل 

مجاني للعائالت التي تغادر مواقع النزوح إلى مناطقھم األصلیة أو مواقع إعادة توطینھم. التنسیق مع القوات األمنیة وقیادات  نقلتوفیر  •
 ن إبالغھا مسبقًا وعدم التدخل في حركة النازحین أو إبطائھا دون داع.العملیات لضما

 ، فضال عن مدفوعات التعویضات.) للنازحین داخلیاMOMDتسریع صرف "منح العودة" من وزارة الھجرة والمھجرین (• 

ة عملیات المصالحة بین المجتمعات ومنع ، بما في ذلك رعایوالمجتمعات عودة النازحیناالتدخل في الحاالت التي تمنع فیھا جھات أمنیة • 
 الجھات األمنیة من منع العودة.

عن عملیة التوثیق المدني لضمان حصول جمیع المواطنین العراقیین على وثائقھم المدنیة وتجدیدھا على فصل إجراءات التصریح األمني • 
 النحو الذي یكفلھ الدستور العراقي والقانون.

ضد أفراد  "خبار (إدانة)اإل" و / أو "ئةتبرال) بعدم وجود شرط قانوني للقیام بـ "CADلجنسیة واالحوال الشخصیة (إبالغ مكاتب مدیریة ا• 
 تأكد من أن مكاتبال؛ العودة إلى مناطقھم األصلیةمن اجل العائلة المشتبھ في انتمائھم إلى داعش من أجل الحصول على الوثائق المدنیة أو 

 ة تتوقف عن مطالبة العائالت بالخضوع لھذه العملیات.الجنسیة واالحوال الشخصی

، بغض النظر عن انتماء آبائھم المزعوم إلى منظمات متطرفة لألطفال العراقیین غیر المسجلین اإلسراع بإصدار جمیع الوثائق المدنیة• 
 والحالة المدنیة ألمھاتھم.

 وصول إلى الوثائق ألولئك الذین ال یستطیعون العودة إلى مناطقھم األصلیة.الجنسیة واالحوال الشخصیة المتنقلة لتحسین ال مكاتبزیادة • 

 التي تقوم بإزالة المتفجرات.جھات إعطاء األولویة إلزالة مخاطر المتفجرات في مناطق العودة وتسھیل عملیات الجھات اإلنسانیة وال• 

 
 إ� حكومات المحافظات والسلطات المحل�ة: 

دون انتقام.  یةقوات األمنالسریة بالكامل للسكان لإلبالغ عن الشكاوى حول سلوك الإضفاء الطابع الرسمي على آلیة موحدة تحافظ على • 
 ، إحالة القضایا إلى المحاكمة.خصیص الموارد للتحقیق في الحوادث، وعند االقتضاءلیة، وتآلاإلعالن عن ھذه او

ب الجنسیة واالحوال ، وضمان وجود موظفات حكومیات في مكاتم إنشاؤھا حدیثًالیة وأي قوة أمنیة تط اناث في الشرطة المحادمج ضب• 
 .الشخصیة

، وكذلك لتسھیل 57/2015ورقم  20/2009دعوة الحكومة الفیدرالیة لتخصیص األموال والموارد لضمان تنفیذ قانون التعویضات رقم • 
 ا وعدالتھا وفعالیتھا.عملیة طلب التعویض لضمان سھولة الوصول إلیھ

الدولي العراقي والقانون إنشاء آلیة تنسیق أمني تشمل جمیع القوات العاملة في المنطقة لضمان إجراء جمیع العملیات بمھنیة ووفقاً للقانون • 
 لحقوق اإلنسان.
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 :األمن�ة القوات جميع إ�

بمنع المرتبطة  المزاعم ، بما في ذلك تلكیةقوات األمنالمن  ايالتحقیق في مزاعم سوء السلوك والمضایقات واالستغالل من قبل أفراد • 
 ، ومحاسبتھم.الوثائق المدنیةمنع اصدار بعودة النازحین او 

 على شكل إیجارات. تھمشغلت فیھ ممتلكاإخالء منازل المدنیین والمدارس وتعویض أصحابھا عن الوقت الذي • 

 
 :الدو�ي  والمجتمع المتحدة األمم إ�

الخدمات وجھود إعادة اإلعمار وخلق فرص  توفیراالستمرار في دعم العودة الطوعیة واآلمنة للنازحین إلى مناطقھم األصلیة وإعادة • 
 كسب العیش في المناطق المتضررة من الصراع.

المناطق المتضررة من  فياالستمرار في تمویل مبادرات إزالة مخاطر المتفجرات من قبل المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة • 
 ، ودعم السلطات العراقیة في إجراء عملیات التطھیر من خالل توفیر الخبرة الفنیة وبناء القدرات والموارد.الصراع

في المناطق التي  عاشواالذین  ینصرارامج إعادة اإلدماج للعائالت التي یُعتقد أنھا مرتبطة بداعش والقدعم حكومة العراق في تطویر ب• 
 سیطر علیھا داعش والمعرضین لخطر التلقین العقائدي وغرس التطرف فیھم.
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III. المنهج�ة 

والمجتمعات على عودة النازحین إلى مناطقھم  العشائریةلتأثیر الجھات األمنیة والسلطات المحلیة والھیاكل  CIVICیعرض ھذا التقریر تحلیل 
 األصلیة في العراق. تشمل الدراسة محافظات نینوى وصالح الدین وكركوك ودیالى وبابل واألنبار.

 
، ، وطاوالت مستدیرةمجال اإلنسانيجتماعات مع شركاء في المالحظات أثناء حضور االتم إجراؤھا و مقابلة 120یعتمد ھذا التحلیل على 

في مواقع مختلفة ضمن محافظات  2021وكانون الثاني  2019. أجریت المقابالت بین تشرین األول 4ومراجعة للبیانات العامة واإلصدارات
، فإن حظر التجول والقیود المفروضة على نما أجریت معظم المقابالت شخصیًاأربیل ودھوك وكركوك وصالح الدین ودیالى واألنبار. بی

إجراء بعض المقابالت  CIVICتطلب من  -COVID-19الحركة التي فرضتھا كل من حكومة إقلیم كردستان وحكومة العراق بسبب جائحة 
من تتم مقابلتھ) رغبة  زیة (حسبعبر الھاتف. أجریت المقابالت وجھاً لوجھ أو عبر الھاتف باللغات العربیة أو الكردیة أو التركمانیة أو اإلنجلی

 وكانت شبھ منظمة للسماح بقدر أكبر من المرونة في جمع البیانات.
 

، وكذلك المخاتیر. كما أجرى ذلك الزعماء القبلیین والدینیین ، بما فيقابلة مع المدنیین وقادة المجتمعم) 88(ثمان وثمانین  CIVICأجرى 
CIVIC  میة في محافظات نینوى وكركوك ودیالى وصالح الدین. من تمت مقابلتھم ینتمون إلى أحزاب مقابالت مع السلطات الحكوثمانیة

مقابلة  11مع نساء. تم إجراء  32مقابلة مع رجال و 64، أجریت 96سیاسیة مختلفة ومن بینھم بعض المستقلین. من بین ھذه المقابالت الـ 
، بما في ذلك أفراد من الشرطة المحلیة واالتحادیة كركوك ونینوى المسلحة العاملة فيالمختلفة والجھات  یةقوات األمنالإضافیة مع أفراد من 

 والحشد الشعبي.
 

، لكن تمثیل المرأة في الحكومة في العراق ال یزال منخفًضا. جمیع أعداد متساویة من الرجال والنساءإلى إجراء مقابالت مع  CIVICیسعى 
وزعماء القبائل) ھم من الرجال. للتعویض عن نقص التمثیل النسائي أثناء المقابالت ومن أجل التقاط قادة المجتمع (بما في ذلك المخاتیر 

 ) مع سبع نساء من مدینة الحویجة.FGDوجھات نظر المرأة بشكل أفضل، تم تنظیم مناقشة جماعیة مركزة (
 

منظمة غیر حكومیة محلیة ودولیة ووكاالت تابعة لألمم  13مع موظفین من  CIVICمقابلة ومحادثة أجراھا  46یتضمن ھذا الموجز أیًضا 
 المتحدة، باإلضافة إلى باحثین وصحفیین مستقلین.

 
أھداف البحث، وأعطى جمیع من أجریت معھم المقابالت موافقة مستنیرة. من أجل أمن وخصوصیة  CIVICالمقابالت في  أجرىأوضح من 

 ، معلومات التعریف األخرى.رورة، وعند الضألسماءا CIVICجمیع األشخاص الذین تمت مقابلتھم، حجب 
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IV. الموض�ع عن نبذة 
، حیث نزح ما ال یقل عن ستة من أكبر أزمات النزوح في العالم في واحدة ـ لھزیمتھ التي تلت ذلكوالحرب ـ تسبب توسع داعش في العراق 

ن فروا خالل أول توسع لداعش م، أعداد كبیرة ملصراعمراحل مختلفة من ا. حدث ھذا النزوح في 2017و 2014مالیین شخص بین عامي 
ال سیما أثناء معركة  -ضد التنظیم  العراقیة، ثم مرة أخرى خالل العملیات العسكریة التي شنتھا القوات 2014في جمیع أنحاء البالد في عام 

ألف شخص في غضون  300نجار والبعاج في نزوح أكثر من ، تسبب استیالء داعش على س2014تحریر مدینة الموصل. فقط في أغسطس 
في أسبوعین فقط. اكتظت آالف العائالت بالسیارات أو عبرت سیًرا على األقدام إلى إقلیم كردستان العراق ، وھي واحدة من المناطق القلیلة 

 5.شمال العراق التي تعتبر آمنة
 

العسكریة  ، بدأ النازحون في العودة إلى بعض المناطق. بعد انتھاء العملیاتلیة للحكومةقوات الحكومیة والموامع استعادة األراضي من قبل ال
في تشجیع وتسھیل عودة النازحین إلى مناطقھم األصلیة. یمكن أن تكون العودة الطوعیة  العراقیةحكومة ال، بدأت 2017الكبرى في دیسمبر 

، شریطة أن تكون الظروف في مناطق العودة آمنة وال تؤدي إلى تفاقم وحللنازحین إلى مناطقھم األصلیة طریقًا نحو تحقیق حلول دائمة للنز
في العراق أو بین  لصراعودة النازحین موحدة عبر المناطق المتضررة من ا، لم تكن عمایة الناجمة عن النزوح. ومع ذلكمخاوف الح

وبدأوا في إعادة بناء قراھم. لكن، وبسبب عدد من ، سرعان ما عاد السكان النازحون ن المختلفة. في بعض أنحاء البالدمجتمعات النازحی
، بیجي . الحویجة في محافظة كركوك. یثرب، بلدي محافظة نینوى، تباطأت ھذه العودة في مناطق مثل سنجار والبعاج وسھل نینوى فالعوامل

تحتیة. لفي صالح الدین. بعض اجزاء خانقین في دیالى. وأجزاء من القائم في األنبار. وتشمل أسباب ھذه العودة البطیئة تدمیر المنازل والبنیة ا
؛ ونقص فرص كسب العیش في بعض ه والتعلیم والرعایة الصحیةا؛ نقص الخدمات األساسیة مثل الكھرباء والمیالتلوث بالذخائر المتفجرة

، ھناك عوامل أخرى تمنع العدید من العائالت من العودة إلى مناطقھم . ومع ذلك، كما یناقش ھذا التقریر6المناطق المتضررة من الصراع
اعلین المسلحین ، ووجود وسلوك بعض الفلمجتمعیةرات العرقیة والدینیة وااألصلیة وإعادة بناء حیاتھم. ترتبط بعض ھذه العوامل بالتوت

وحكومات محافظات. تواجھ العائالت النازحة التي یُعتقد أنھا تنتمي إلى  اتحادیة، وتسییس عودة النازحین من قبل سلطات والسلطات المحلیة
المجتمع وعدم قدرتھم على الحصول على داعش بسبب االنتماء المزعوم ألحد أفراد األسرة أو تعاونھ تحدیات إضافیة للعودة بسبب رفض 

 الوثائق المدنیة وغیرھا من الوثائق المطلوبة للعودة إلى مناطقھم األصلیة.
 

ملیون عراقي إلى مناطق إقامتھم قبل الحرب.  1.2، لم یعد ما یقرب من نتھاء العملیات العسكریة ضد داعشبعد أكثر من ثالث سنوات من ا
، یعیش أو في ممتلكاتھم الخاصة. ومع ذلكفي منازل مستأجرة صالحة للسكن  -شخًصا  805746ـ حوالي یعیش معظم السكان النازحین 

 100000فرد في مخیمات النازحین أو أنواع أخرى من المستوطنات الرسمیة في جمیع أنحاء البالد ، ویعیش أكثر من  212000أكثر من 
شخاص . ھؤالء األ7غیرھا من المباني غیر المكتملة واألماكن غیر الصالحة للسكنفي مستوطنات غیر رسمیة أو مدارس أو مبان دینیة أو 

، مما یتسبب في دورات من الضعف والفقر والتھمیش التي یكافح النازحون داخلیًا للتحرر منھا. بعض معرضون لخطر النزوح المطول
، والذین ینتمون إلى مجموعات المصابین بأمراض مزمنةن، و، مثل كبار السء النازحین معرضة للخطر بشكل خاصالفئات من بین ھؤال

 8.، واإلناث المعیالت ألسر لیس لھا أقارب أو شبكات دعم مجتمعیة بعد فقدان أزواجھن أثناء الحربینیة تم تھمیشھا تاریخیاً عرقیة أو د
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V. ي  المخ�مات إغالق س�اسة

 العراق �ض
أنحاء العراق بحلول نھایة  إغالق جمیع مستوطنات النازحین الرسمیة وغیر الرسمیة في جمیع، أعلنت حكومة العراق عزمھا 2019في عام 

استراتیجیة وخطة عمل مناسبة لتنفیذ ھذا القرار. یواجھ النازحون العدید من التحدیات في العودة إلى مناطقھم  تقدیمفي  لم تنجح، لكنھا العام
 الممتلكاتو، الخدمات األساسیة وفرص كسب العیش، فضالً عن وجود مخاطر المتفجراتالتحتیة واألصلیة ـ بما في ذلك االفتقار إلى البنیة 

، فإن عودة السكان النازحین تتطلب استراتیجیة وطنیة تشمل مجتمعیة. بالنظر إلى ھذه العقبات، التوترات ال، وفي بعض المناطقالمدمرة
، امج المصالحة والتماسك االجتماعيیز االنتعاش االقتصادي للمناطق المتضررة، وبر، وبرامج لتعزات إعادة اإلعمار وإعادة التأھیلمبادر

 9.والحلول البدیلة لألسر غیر القادرة على العودة إلى مناطقھم األصلیة
 

وكذلك مع الجھات ، السلطات والجھات األمنیة المعنیةافتقرت عملیة إغالق المخیمات ودمجھا في العراق إلى التخطیط والتنسیق بین مختلف 
 19-بسبب جائحة كوفید  2020، مع توقف مؤقت في عام 2019المعسكرات وتوحیدھا في صیف  الفاعلة اإلنسانیة. تكثفت حملة إغالق

عن خطتھا الستئناف حملة إغالق المخیمات وإغالق  العراقیةحكومة ال، أعلنت  2020وتعیین رئیس وزراء جدید. في أكتوبر / تشرین األول 
وفي  2019لعام  ات. خالل حملة إغالق المخیم10 2021یونیو حزیران / ع مخیمات النازحین المتبقیة والمستوطنات العشوائیة بحلول جمی
 بمصلحةالمحلیة بإغالق مستوطنات النازحین مع القلیل من االھتمام السلطات ، سارعت السلطات االتحادیة وسلطات المحافظات و2020عام 

أو إجبار النازحین على مغادرة مواقع النزوح بغض النظر عن الوضع  /، قاموا بالضغط والعائدین. في كثیر من الحاالتن وعائالت النازحی
، فإن )CCCMوفقًا لمجموعة تنسیق وإدارة المخیمات (و،  2021في مناطقھم األصلیة أو المخاطر المرتبطة بالمغادرة. اعتباًرا من ینایر 

لم یغادروا طواعیة ولكن تحت ضغط عملیة إغالق  2019ا غادروا مخیمات النازحین الرسمیة منذ سبتمبر فردً  328806بالمائة من  62
 11.المخیم

 
، یجب على جمیع النازحین 16رقم  الوطنيتماشیاً مع قرار مجلس األمن ونینوى أنھ محافظة ، أعلنت سلطات 2019في تموز / یولیو 

الذین ینحدرون من محافظات عراقیة أخرى العودة إلى مناطقھم األصلیة أو االنتقال إلى مخیمات المقیمین في المخیمات في محافظة نینوى و
إعادة التوطین، في كثیر من األحیان بقلیل من  علىآالف العائالت النازحة  إكراه. أدى ھذا القرار القسري و/ أو 12في محافظاتھم األصلیة

نفس النمط ، حیث أعلنت السلطات االتحادیة والمحلیة إغالق المخیمات والمستوطنات  ، تكرر2021و  2020أو التخطیط. في عامي الوقت 
 13.للعائالت ودون اقتراح حلول للتحدیات التي قد یواجھونھا عند العودة إلى مناطقھم األصلیة قصیرإشعار  من خاللالعشوائیة 

 
وتحت ضغط السلطات  اتمناطق النزوح بسبب حملة إغالق المخیم، حتى في الوقت الذي تغادر فیھ العائالت النازحة لى ذلكعالوة ع

والجھات األمنیة حول حركة النازحین.  المحافظاتفي التنسیق بین السلطات االتحادیة /  اھناك نقصفان ، التحادیة واإلقلیمیة على حد سواءا
، أو یُمنعون من مواصلة ن من الوصول إلى مناطقھم األصلیةیُمنعو، أو ادرون المخیمات عند نقاط التفتیشغالبًا ما یتم إیقاف المدنیین الذین یغ

، ال تعترف جھات أمنیة بأوراق التصریح األمني . في حاالت أخرى14رحالتھم من قبل جھات أمنیة غیر مدركة لتحركات النازحین الحالیة
، واجھ 2020. في تشرین الثاني / نوفمبر التوالي وخطابات المغادرة الصادرة عن جھاز األمن الوطني ووزارة الھجرة والمھجرین، على

مختلفة من قبل قیادات العملیات  تدقیقالنازحون العائدون من بغداد إلى منطقة القائم على الحدود السوریة بمحافظة األنبار أربع عملیات 
المتعدد  التدقیق. 15ة من قیادة عملیات بغداد، على الرغم من حصولھم على تصاریح أمنیفة في المناطق التي عبروا خاللھاالعسكریة المختل

یر ھو نتیجة لعدم وجود قاعدة بیانات أمنیة موحدة مشتركة من قبل جمیع الجھات االستخباراتیة واألمنیة. ویؤدي ھذا الوضع إلى تأخیرات غ
 ألول.، على الرغم من تعرضھم لضغوط لمغادرة مناطق نزوحھم في المقام اضروریة في رحالت ھذه العائالت

 
مسؤولة عن عدد من عملیات اإلخالء والترحیل القسري األخرى التي لم تحترم المبادئ اإلنسانیة أو  یةقوات األمنالان السلطات المحلیة و

، أعلنت قیادة عملیات األنبار عن إخالء 2019. وفي عام 201816إطار العودة الطوعیة والمبدئیة الذي أقرتھ الحكومة العراقیة في عام 
مخیمي عامریة الفلوجة ومدینة الحبانیة السیاحیة وكالھما یقع في قضاء الفلوجة. تم  منالكرمة والقائم من الذین نزحوا منطقة زحین من نا

الى المخیمات أثناء اللیل وضغطوا على عراقیون مسلحون فقط. دخل مسؤولون واحد إعطاء النازحین في ھذه المخیمات إشعاًرا قبل یوم 
ن النازحین لتحمیل متعلقاتھم في شاحنات واالستعداد للمغادرة في صباح الیوم التالي. أفادت المنظمات غیر الحكومیة العاملة في المخیم أ

 17.الجنود أضرموا النار في خیام بعض النازحین الذین رفضوا المغادرة
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، كان الوضع في ھذه المعسكرات فوضویا. تم تطبیق قیود على الحركة منعت النازحین من مغادرة المخیمات ألكثر من أسبوع بعد ھذا الحادث
تلك للذھاب إلى العمل أو التسوق أو تلقي العالج الطبي. كما تم فرض قیود على إیصال المساعدات الغذائیة. وانقطعت الكھرباء في أحد 

المخیمات ذات لیلة بینما صرخ الجنود على النازحین وأجبروھم على تحمیل متعلقاتھم في شاحنات. عندما تشارك بعض العائالت النازحة 
داعش مخاوف بشأن سالمتھا في مناطقھا األصلیة ـ تم إبالغھم من قبل زعماء القبائل واألقارب بأنھم  متعاطفة معالتي یُنظر إلیھا على أنھا 

ـ أبلغتھم قیادة عملیات األنبار أن االتفاقات التي تضمن عودتھم  لھمحد أقارب إلى داعش أو دعمھ المزعوم ألنتماء الحب بھم بسبب اغیر مر
 18.، ُطلب منھم دفع آالف الدوالرات لضمان عودتھم بأمانما اتصل النازحون بزعماء القبائلاآلمنة قد تم التوصل إلیھا بالفعل. عند

 
بشأن القیود المفروضة على الحركة ومصادرة الوثائق  CIVIC لت التي تمت مقابلتھا في مخیم عامریة الفلوجة للنازحین اشتكت العائال

 ، في محاولة للضغط علیھم لمغادرة المخیمات.2019غادرة المخیم بحریة منذ صیف المدنیة التي حدت من قدرتھم على م
 

إلظھاره ، فإن عیادة المخیم ستقدم لك تقریًرا الفلوجةا كنت بحاجة للذھاب إلى المستشفى العام في ، "إذألحد األشخاص الذین تمت مقابلتھموفقًا 
: "مرضت ابنتي حقًا وأردنا نقلھا إلى المستشفى CIVICوقالت امرأة أخرى ل  .19، لكن في معظم األحیان ال یقبلونھ"للجنود عند نقطة التفتیش

 20ھنا لكنھم لم یسمحوا لنا بعبور الحاجز." في الفلوجة. حصلنا على إذن من العیادة
 

، فقد شارك نازح إذا خرجوا من المخیم القوات االمنیة عند نقطة التفتیش تطالب النازحین بترك بطاقات ھویاتھم مع یةقوات األمنالنظًرا ألن 
 ،اً ك ترك ھویتك. لكنني أعرف أشخاصن، فسیطلبون مھاب إلى المستشفى أو أي مكان آخرآخر مخاوف ذات صلة: "إذا كنت بحاجة إلى الذ

، تتم مصادرة الوثائق المدنیة للنازحین . في بعض الحاالت21"ھم. ھذه مشكلة كبیرة بالنسبة لنا، قیل لھم إنھم فقدوا بطاقات ھویاتعند عودتھم
 22.ویتم إبالغھم صراحة أنھ ال یمكنھم استرداد أوراقھم إال إذا غادروا المخیمات

 
 

        
 .للنازحین اوهمخیم یحی ، العراق:، محافظة كركوك2019كانون األول                    
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لجأت جھات أمنیة وسلطات محلیة وزعماء قبائل إلى تدابیر قسریة 
أخرى للضغط على النازحین للعودة إلى مناطقھم األصلیة. زار 

رمة مخیم عامریة یة والكشیوخ عشائر من الصقالویة والحص
من  الذینالفلوجة للنازحین في عدة مناسبات للضغط على النازحین 

أسر یُعتقد أن لھا عالقات  ربات ـ وكثیر منھم مدن ھؤالء الشیوخ
ـ للعودة إلى مناطقھم األصلیة على الرغم من المخاوف  بداعش

لنازحین األمنیة ونقص المأوى أو فرص كسب العیش. كما تم تھدید ا
قسراً إلى مخیمات أو مناطق  ، أو نقلھمبإلغاء تصاریحھم األمنیة

إذا قرروا  ، أو فقدان الحق في العودة إلى مناطقھم األصلیةأخرى
 23.البقاء في المخیمات لفترة أطول

 
عن مناورات مماثلة تستخدمھا السلطات المحلیة والجھات األمنیة في نینوى وصالح الدین واألنبار  CIVICأبلغت منظمات غیر حكومیة 

لجھات األمنیة الوثائق المدنیة ، صادرت ا2019في أیلول / سبتمبر  ،. على سبیل المثال24للضغط على النازحین لمغادرة مخیمات النازحین
، وأخبرت ھذه العائالت أنھا لن تكون قادرة على استعادة وثائقھا إال مة في تكریت، صالح الدینعائلة نازحة تعیش في مخیم الكرا 263لـ 

 25.بعد مغادرتھم المخیم
 

إن سلطات األنبار أمرت بإزالة محطة تنقیة المیاه في مخیم  CIVIC، قال عامل في المجال اإلنساني لـ 2021في كانون الثاني / ینایر
، دخلت قوات . في نینوى26، وھي خطوة من شأنھا أن تترك العائالت المتبقیة دون الحصول على المیاهزحین في مدینة الحبانیة السیاحیةالنا

. وقال نازح وصل إلى الموصل في 27لمغادرةللضغط على النازحین ل 2020و  2019أمن مسلحة مخیمات النازحین عدة مرات في عامي 
: "جاء عناصر من وزارة الھجرة والمھجرین وجھاز األمن الوطني إلى مخیم حمام العلیل وقالوا CIVICلـ  2020كانون األول / دیسمبر 

نھا دمرت خالل الحرب ولم یكن لدینا لنا إنھ یتعین علینا المغادرة في األیام المقبلة. أخبرھم البعض منا أنھ ال یمكننا العودة إلى قرانا أل
، قائالً: قوات األمنمن وظائف. قالوا إن ھذه لیست مشكلتھم وعلینا المغادرة على أي حال". وأفاد نفس النازح بتعرضھ للتھدید من قبل أفراد 

 28"."قالوا لي إنني سأتعرض للمشاكل إذا واصلت الشكوى ورفض المغادرة
 

م األصلیة. في صالح الدین ونینوى، على فیما یتعلق بحالة منازلھم وتوافر الخدمات في مناطقھات مضللة بمعلومعائالت أخرى  ابالغتم 
أن  CIVIC، أخبرت منظمات غیر حكومیة طقھم األصلیة. ومع ذلك، ترعى السلطات المحلیة اآلن عودة بعض العائالت إلى مناسبیل المثال

عملیات العودة ھذه ال تحظى بدعم المجتمعات المحلیة أو مبادرات مناسبة لتعزیز المصالحة والتماسك االجتماعي. لذلك فإن العودة تشكل 
 29.خطرا على سالمة بعض ھذه العائالت

 
قر إلى الخدمات األساسیة وغیر آمنة ، تقوم السلطات االتحادیة والمحلیة بنقل النازحین إلى مواقع تفتھدف تسریع إغالق مخیمات النازحینب

عائلة تعیش في مخیم مدینة الحبانیة السیاحیة  150، نقلت سلطات محافظة األنبار حوالي 2020د. في كانون األول / دیسمبر للسكان الجد
صیب اثنان من السكان ، أصرف الصحي. وبعد أقل من شھرى الوال كافیةللنازحین في الفلوجة إلى مجمع سكني یفتقر إلى إمدادات میاه 

قوات ال تنجح. ولم 30غیر منفجرة بینما كانوا یرعون أغنامھم في محیط المجمع السكني مخلفات حربیةبجروح خطیرة بعد أن داسوا على 
 صراع.كانت على الخطوط األمامیة لل المتفجراتوالسلطات المحلیة في ضمان تطھیر المنطقة من المتفجرات على الرغم من أن ھذه  یةاألمن

 
. 31أدى االفتقار إلى التخطیط واإلغالق السریع لمخیمات ومستوطنات النازحین وتوحیدھا إلى نزوح ثانوي وزیادة ضعف العدید من العائالت

ان ، أعلنت السلطات في بغداد إغالق مخیم التكیة للنازحین وأبلغت جمیع النازحین أنھ یمكنھم العودة بأم، على سبیل المثال2018في فبرایر 
، أبلغتھم قیادة مناطقھم األصلیة. لكن عند وصولھمإلى مناطقھم األصلیة في صالح الدین. تم نقل النازحین من قبل قیادة عملیات بغداد إلى 

، . حتى اآلن33. نتیجة لذلك ، تم نقل ھذه العائالت إلى محطة قطار بلد المھجورة32عملیات سامراء أنھم غیر مسموح لھم الوصول إلى قراھم
 34.أسرة تعیش في ظروف سیئة في مخیم للنازحین في محطة القطار والمباني المحیطة غیر المكتملة 47 تزال ال
 

 یمات الرسمیة للنازحین في نینوىالعائالت التي استأجرت شققًا في مدینة الموصل بعد أن أُجبرت على مغادرة المخ الى CIVICكما تحدث 
، أو العیش فرص. لم تتمكن ھذه العائالت من العودة إلى مناطقھا األصلیة بسبب نقص المأوى والخدمات 2021وینایر  2020بین أكتوبر 

، حیث إن فرص العمل شحیحة ویخشون أال بالنسبة للكثیرین، فإن الوضع محفوف بالمخاطر .35بسبب معارضة قادة المجتمع وفاعلین أمنیین
مبان غیر  اقاموا فيإلیجار في المستقبل. لم تتمكن بعض العائالت التي عادت إلى مناطقھا األصلیة من دفع إیجار شقة. یتمكنوا من دفع ا

، لماء والكھرباءمكتملة أو استخدموا الخیام التي جلبوھا من المخیمات. تواجھ ھذه العائالت صعوبات في الوصول إلى الخدمات األساسیة مثل ا
 دھم من قبل السلطات البلدیة.وھم معرضون لخطر طر

 

إذا كنت بحاجة للذهاب إ� المستش�ض "
ي الفلوجة ، ستقدم لك ع�ادة 

العام �ض
�ه للجنود عند المخ�م  ا ل�ت تق��ر�
ي معظمالحاجز 

األح�ان ال  ، ل�ن �ض
 ". �قبلونه

ض  - ي مخ�م عام��ة الفلوجة للنازحني
 ر�ة ا�ة �ض
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بشكل ملحوظ. تقدر المنظمة الدولیة  المتكرر، زادت حاالت النزوح 2020حملة إغالق المخیمات في عام  العراقیةحكومة المنذ أن كثفت 

لم تعد إلى مناطقھا  2020بالمائة من العائالت التي غادرت المخیمات الرسمیة وغیر الرسمیة منذ أكتوبر  30للھجرة أن ما ال یقل عن 
مناطقھم األصلیة أعلى ، عدد النازحین الذین أعید توطینھم في أماكن خارج في بعض المناطق .36أسرة) 1965األصلیة (ما مجموعھ حوالي 

، ال یمكن للعدید من العائالت العربیة السنیة من قضاء سنجار العودة إلى مناطقھم األصلیة التخمیني. على سبیل المثال المعدلبكثیر من ھذا 
في كانون الثاني (ینایر) یة م. بعد إغالق مخیم السال37بسبب التھدیدات األمنیة المتعلقة بالتوترات المجتمعیة ووجود بعض الجھات األمنیة

یعیشون في المخیم والذین في األصل من منطقة سنجار كانوا بالمائة من النازحین الذین  40، لم یعد ما یقرب من ى سبیل المثال، عل2021
ھو حق ولیة ـ . في حین أن بعض النازحین یختارون عدم العودة إلى مناطقھم األص38إلى مناطقھم األصلیة وأعید توطینھم في أماكن أخرى

 فإن آخرین غیر قادرین على العودة ینتھي بھم األمر مشردین بشكل ثانوي نتیجة إلغالق المخیمات. -مشروع 
 

وسلطات المحافظات والجھات الفاعلة األمنیة التخطیط المسبق والتنسیق لضمان أن دمج المخیمات وعودة  العراقیةحكومة الیجب على 
، یجب على السلطات الحكومیة تحسین التنسیق مع الجھات الفاعلة السكان النازحین. على وجھ الخصوصقوق بطریقة تحترم حتتم النازحین 

، ال مجرد تحدید ھذه المخاطر وتقییمھااإلنسانیة التي یمكنھا تقییم االحتیاجات والمخاطر المحتملة التي یواجھھا النازحون في مناطق العودة. ب
، ستحتاج السلطات المضایقة والعنف. في ھذه الحاالتت المحافظات إعادة النازحین المعرضین لخطر ینبغي للسلطات االتحادیة وسلطا

، بما في ذلك السماح لھم بإعادة التوطین في مخیمات ت والمجتمعات وتقدیم حلول بدیلةاالتحادیة وسلطات المحافظات إلى حمایة ھذه العائال
 أخرى أو االندماج محلیًا في أماكن أخرى.

 
 
 

 القانون المح�ي والدو�ي 
 

. مبادئ 39یعترف القانون العراقي والقانون الدولي بحقوق النازحین في العودة إلى مناطقھم األصلیة واختیار المكان الذي یریدون العیش فیھ
"لتھیئة الظروف وتوفیر الوسائل" ، توجھ السلطات الحكومیة على سبیل المثال بشأن النزوح الداخلي، 1998ة لعام األمم المتحدة التوجیھی

بینھیرو           المبادئ التوجیھیة ومبادئان  ،. باإلضافة إلى ذلك40لتسھیل العودة الطوعیة واآلمنة لمجتمعات النازحین إلى مناطقھم األصلیة
) Pinheiro  ( ال سیما عندما تكون ھناك یةیة للنازحین إلى مناطقھم األصلالممتلكات تحظر اإلعادة القسر بخصوص اعادة 2007لعام ،

 41.مخاطر على سالمة الفرد
 

. 42، یمنح الدستور العراقي لجمیع المواطنین العراقیین الحق في التنقل بحریة في جمیع أنحاء البالد واختیار مكان إقامتھمفي غضون ذلك
، أو االنتقال إلى جزء آخر من بین العودة إلى مناطقھم األصلیة، أو االندماج في منطقة النزوح ویشمل ذلك قدرة النازحین على االختیار

، بما ابیر الحمایة للنازحین والعائدینضمن مجموعة واسعة من تدتت 2008البالد. كما قام العراق بسن سیاسة وطنیة بشأن النزوح في عام 
مناطقھم األصلیة ومنع العودة القسریة للنازحین إلى مناطقھم األصلیة حین تكون ھناك مخاطر في ذلك العودة اآلمنة والطوعیة للنازحین إلى 

. كما أن الحكومة العراقیة ملزمة بموجب الدستور العراقي بضمان المتطلبات المعیشیة األساسیة باإلضافة إلى الضمان 43سالمتھم تخص
نازحین إلى مناطقھم األصلیة تنتھك القانون العراقي وإطار العودة المبدئي الذي أقرتھ ، فإن اإلعادة القسریة لل. وبالتالي44الصحي واالجتماعي

 201845.الحكومة العراقیة في عام 
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VI. ض  عودة منع   النازحني
، یُمنع العدید من العائالت والعودة إلى مناطقھم األصلیة نزحوا الیھاالتي مناطق البینما تضغط السلطات العراقیة على النازحین لمغادرة 

، ي بعض الحاالتدعمھم لداعش أو ارتباطھم بھ. فمزاعم حول النازحة من المناطق التي كانت خاضعة سابقًا لسیطرة داعش من العودة بسبب 
من العودة  مجتمعاتأمنیین والسلطات المحلیة وال فاعلینبحكم األمر الواقع من قبل تم منعھا عائالت نازحة لیس لھا صالت بداعش  وھناك

. وھم ممنوعون من العودة ألسباب معقدة ومحلیة للغایة وتتنوع من منطقة إلى أخرى حتى داخل نفس المحافظة. تتفاقم األسباب الى مناطقھا
 لیة.، وتتأثر بالسیاسات الوطنیة والمحأو العالقات القبلیة /الدینیة وأیًضا بسبب المظالم التاریخیة بین الجماعات العرقیة و

 
ي ُ�عتقد أن لها صلة بداعش

ي تلحق بالعائالت الئت
 وصمة العار الئت

، إلى داعش أو تعاون ئالت التي انضم فیھا أحد أفرادھا، عادة ابن أو زوجمصطلح "عوائل داعش" یستخدم على نطاق واسع لوصف العا
توظیفھم من قبل داعش كطھاة أو عمال نظافة. كما تم من كمقاتلین إلى االمنیة داعش  أذرعمعھا. وتتفاوت درجة االنتماء من العضویة في 

، تمتد وصمة االنتماء . في بعض األحیان46اتھام بعض الموظفین الحكومیین الذین استمروا في العمل تحت حكم داعش باالنتماء إلى داعش
الذین یعیشون في منازل مختلفة. وتتعرض  انھمخوواألعمام وإ ومة، بما في ذلك أبناء العمقارب من الدرجة الثانیة والثالثةالمتصور إلى األ

 ھذه العائالت للوصم ویتم معاقبتھم جماعیة على الجرائم التي إرتكبھا أقاربھم.
 

 ألف شخص لھم صالت عائلیة بمشتبھ بانتمائھم إلى داعش في مخیمات للنازحین ومستوطنات 300، یعیش حوالي وفقًا للسلطات العراقیة
. تتعرض عائالت 47ألف مواطن عراقي یعیشون في مخیمات شمال سوریا 32، باإلضافة إلى حوالي نحاء العراقغیر رسمیة في جمیع أ

، للوصم والتھمیش من قبل السلطات المحلیة وقوات األمن وأفراد المجتمع اآلخرین داعش" عائالت، الُمصنَّفة بـ "أعضاء داعشمن یزعم انھم 
، كما تمت مصادرة أراضي وممتلكات بعض للتھدید والمضایقة والعنف الجسديه العائالت . تتعرض بعض ھذ48في جمیع أنحاء العراق

، مما یحد من قدرتھم على والوثائق المدنیةتصریح األمني العائالت أو تدمیرھا من قبل مدنیین وجھات أمنیة. ُحرم الكثیر منھم من وثائق ال
إن أمامھم في العودة إلى مناطقھم األصلیة أو إعادة توطینھم في أماكن أخرى. الخدمات والمدارس ألطفالھم ویضع حواجز  حصول علىال

إن العوائق التي تحول حظًرا فعلیًا على تنقل األفراد المتضررین ویجعل من المستحیل علیھم العودة. یشكل التصریح األمني  حرمانھم من
، تمنع آالف العراقیین من العودة إلى دیارھم والمصالحة للتغلب على التوتراتم ، إلى جانب غیاب االستراتیجیات الوطنیة للسالدون التنقل

 وإعادة بناء حیاتھم بعد الصراع.
 

ل العقاب الجماعي. ویمثل شكالً من أشكا ةالدولیالقوانین تھمیش ھذه العائالت یحرمھا من حقوقھا األساسیة التي كفلھا لھا القانون العراقي وإن 
استقرار البالد من خالل خلق مظالم جدیدة یمكن أن تؤدي إلى موجات عنف في  تھددھ یشكل مخاطر طویلة األجل ، فإنعالوة على ذلك

من الصعب على حكومة العراق ستجعل إرتباطات بداعش  ان لھاالمستویات المنخفضة من قبول المجتمع للعائالت التي یُعتقد إن المستقبل. 
ظر الضحایا في االعتبار. ین المجتمعات العرقیة والدینیة في جمیع أنحاء البالد بطریقة تأخذ وجھات ناستعادة الثقة والتماسك االجتماعي ب

 ، فإن القیام بذلك ضروري لضمان العدالة والسالم الدائم في البالد.ومع ذلك

 
ي  الحرمان من

 ةق المدن�وثائوالالت��ــــح األمئض
والوثائق المدنیة التي التصریح األمني  اصدارالتي یُعتقد أن لھا ارتباطات بداعش ھو رفض  أحد التحدیات األكثر حدة التي تواجھھا العائالت

، تقوم الجھات األمنیة قبل إصدار أوراق التصریح األمني والعودة إلى مناطقھم األصلیة. اماكن النزوحمن شأنھا أن تمكنھم من مغادرة 
، یحصل النازحون على مستند . عند االنتھاء من ھذه العملیةھمالنازحین وعائالتاالفراد جمیع أمني ل تدقیقواالستخباراتیة في العراق بإجراء 

. یتم إصدار ھذه الوثائق من قبل 49في أي من قواعد البیانات األمنیة لم تردھم ائأمني وأن اسم لتدقیقیعلن أنھم (أو األسرة) قد خضعوا 
، جنبًا إلى جنب مع وكاالت األمن واالستخبارات ة في المنطقةرئیس البلدیة والسلطات المدنی -السلطات المحلیة في المنطقة األصلیة للنازحین 

 مختار.الالموجودة في المنطقة وبالتشاور مع 
 

، فسیتم احتجازه لالستجواب. إذا تم العثور على ى أنھ مشتبھ في انتمائھ إلى داعشإذا ظھر اسم شخص في إحدى قواعد البیانات الحكومیة عل
 أو األسرة. /للفرد ووثائق التصریح األمني  ، فسیتم رفضبھ في انتمائھ إلى داعشرد ما على أنھ قریب لشخص یشتف
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أي إدانة  - التبرئةأو  /إجراء اإلخبار و الجبارھم على، تضغط الجھات األمنیة والسلطات المحلیة على ھؤالء النازحین في مثل ھذه الحاالت
 والوثائق المدنیة.بھ بھ المزعوم في داعش ـ قبل منحھم أوراق التصریح األمني أو التنصل من المشت /و
 

قوات الو العراقیةحكومة الاألمني یساعد  التدقیقفي حین أن 
، بما في ذلك عشفي تحدید واعتقال المنتسبین إلى دا یةاألمن

، فقد تم بوا انتھاكات وجرائم جسیمة لحقوقأولئك الذین ارتك
عائالت وأقارب لمعاقبة األمني  التدقیقاستخدام عملیة 

المزعومین وجعلتھم عرضة لخطر  المنتمین إلى داعش
طیع ، ال یستفة. بدون أوراق التصریح األمني إنتھاكات مختل

نیة أو التقدم بطلب للحصول النازحون تجدید الوثائق المد
، مما یحرمھم أكثر من الوصول إلى التعلیم والرعایة علیھا

الصحیة العامة والحصص الغذائیة التي یوزعھا نظام 
. تواجھ العائالت PDS(50ـ  ة( البطاقة التموینیالتوزیع العام 

أیًضا مشاكل في  التي لم تحصل على اوراق التدقیق االمني
، والتقدم ى العمل الرسمي، واستئجار المساكنالوصول إل

. یشكل 51للحصول على تعویض أو مزایا ووظائف حكومیة
بالحصول على الوثائق المدنیة أحد ربط التصریح األمني 

أكثر األمثلة وضوًحا للعقاب الجماعي والتمییز الذي یؤثر 
طق ذات األغلبیة السنیة على آالف العائالت العراقیة من المنا

تحت سیطرة داعش.ذات مرة التي كانت 
 
 
 
 
 
 

 واإلخبار ئةالت�ب  اتعمل�
 

) أو اإلخبار (التندید /(التنصل) و ئةیخضعوا للتبران قاربھم صلة بداعش ألفراد أسرھم أو ألغالبًا ما یُطلب من النازحین الذین یُشتبھ في أن 
 أ. التبر52االنتماء المزعوم ألقاربھم بسبب، والتأكد من عدم اعتقالھم في المستقبل مدنیة، والعودة إلى دیارھممن أجل الحصول على وثائق 

. 53ھي آلیة قبلیة یتعھد الفرد بموجبھا بالتنصل من جمیع الروابط مع أحد أفراد األسرة أو األقارب الذین تم تجریمھم وطردھم من القبیلة
، فإن النظام القانوني العراقي. في حین أن ممارسة اإلخبار راسخة في 54ل من أشكال التندید أمام القاضياإلخبار ھي شكوى قانونیة وشك

 55.ھو ممارسة عشائریةئة إجراء التبر
أو  أو الوثائق المدنیة مشروطة بـ "اإلخبار" /ون تكون وثائق التصریح األمني والجدیر بالذكر أنھ ال یوجد أي شرط في القانون العراقي بأ

حكما ضد تعلیمات سابقة من محكمة التحقیق في قضایا  2019أیلول / سبتمبر  16". أصدرت محكمة استئناف نینوى االتحادیة في ئة"التبر
. ذكرت تبھ في انتمائھم لجماعات متطرفة) بمنع إصدار وثائق مدنیة ألفراد عائالت األفراد المش2019أیلول / سبتمبر  5اإلرھاب (بتاریخ 

للحصول على الوثائق المدنیة وأصدرت  أنھ ال یوجد أي شرط قانوني في النظام القانوني العراقي للقیام بالتبرأ االتحادیةاستئناف نینوى محكمة 
یُنظر  تعلیمات لمكاتب مدیریة الجنسیة واالحوال الشخصیة بإصدار الوثائق المدنیة وفقًا للقانون المدني العراقي دون تمییز ضد العائالت التي

شعر بأنھا ملزمة باراتیة واألمنیة ال ت، تشیر منظمات غیر حكومیة ومحامون إلى أن الجھات االستخعلى أن لھا صالت بداعش. ومع ذلك إلیھا
إلصدار الوثائق ، وتواصل مكاتب مدیریات الجنسیة واالحوال الشخصیة طلب وثائق التبرأ واإلخبار والتصریح األمني بالقرار القضائي

 56.المدنیة
 
 
 
 
 
 

  

ة خارج ع��ز بلد  "وضعوا ع��ة كب�ي
ي للعائالت 

إلجراء التدقيق األمئض
العائدة. وتقوم القوات األمن�ة بالتحقق 

من أسماء العائالت كافة إلصدار 
. كانوا يبحثون عن  ي

الت��ــــح األمئض
تبه بهم وعائالتهم عنا� داعش المش

الدرجة  منوأقار�ــهم. حئت األقارب 
ع� شخص ما السابعة. كلما تعرفوا 

ي داعش، كانوا 
ع� صلة بعضو �ض

�ونه  ". �عتقلونه و��ض
 

ةشيخ  - ي  عش�ي
�ن الثايض ب، صالح الدين، ��ث  2019 من ي��
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ستئناف مما یؤدي إلى الیر مختلفة للموافقة وآلیات الیست موحدة في جمیع أنحاء البالد. لدى المحافظات قواعد ومعایاألمني  التدقیقعملیة 
ووكاالت األمن واالستخبارات عملیة  العراقیةحكومة ال، سّرعت 2020. منذ منتصف عام 57عملیة مرھقة تجعل األفراد عرضة لالستغالل

، فإن وثائق التصریح األمني ومع ذلك. 58اتفي مخیمات النازحین الرسمیة وغیر الرسمیة كجزء من حملة إغالق المخیماألمني  التدقیق
، مما ا من قبل الجھات األمنیة األخرىدائمً  االعتراف بھاالصادرة عن األجھزة األمنیة واالستخباراتیة للنازحین المغادرین للمخیمات ال یتم 

ضعون لتدقیق أمني إضافي على الرغم من یعني أن النازحین العائدین إلى مناطقھم األصلیة أو الساعین إلى إعادة التوطین في مكان آخر یخ
 59.منيألتصریح أاوراق الحصولھم على 

 
. من أجل الحصول ، مما یجعل عملیة تقدیم الطلبات طویلة وشاقةق مدنیة جدیدة في العراق مترابطةأحیانًا ما تكون عملیات الحصول على وثائ

 2014، ألن معظم العائالت التي عاشت تحت حكم داعش بین عامي ن مفقودةقدیم وثائق مدنیة قد تكو، یُطلب من األفراد تعلى وثائق جدیدة
، ھا من الوثائق الصادرة عن الدولةبشكل روتیني واتلف الوثائق المدنیة وغیروتفتقد إلى بعض أشكال الوثائق المدنیة. صادر داعش  2017و

في المناطق الخاضعة لسیطرة داعش،  قیة. شھادات الزواج الصادرةالخاصة التي ال تعترف بھا الدولة العرا ھموبدالً من ذلك أصدروا وثائق
فقدت عائالت أخرى وثائقھا أثناء القتال أو صادرتھا الجھات األمنیة ـ إما بعد الفرار من  العراقیة.حكومة ال، ال تعترف بھا على سبیل المثال

تجدید أو  /ي یمنع العائالت من الحصول على ویح أمن. عدم وجود تصر60مناطق سیطرة داعش أو عند وصولھم إلى مخیمات النازحین
. 61عراقیًا یعیشون في مخیمات النازحین یفتقرون إلى بعض أشكال الوثائق المدنیة 37980، تشیر التقدیرات إلى أن الوثائق المدنیة. حتى اآلن

إلى إغالق المخیمات مؤخًرا. حذر بحث سابق أجرتھ  ، ال سیما بالنظروثائق مدنیة خارج المخیمات أعلى یُقدر أن عدد األشخاص الذین فقدوا
 62.منظمات دولیة من ارتفاع عدد األطفال الذین فقدوا وثائق مدنیة

 
، فإن النساء اللواتي فقد أزواجھن أو توفوا أثناء الصراع یواجھون عقبات إضافیة في وثائق تصدر باسم رب األسرة الذكرنظًرا ألن بعض ال

، یجب علیھن إنھاء ندات بأنفسھن على أنھن رب األسرةاإلنسانیة والحكومیة. من أجل إعادة إصدار ھذه المستالحصول على المساعدات 
. 63ومع ذلك ، فإن العدید من النساء لیس لدیھن شھادة وفاة ألزواجھن .زواجھن من خالل تقدیم طلب إلى المحكمة وتقدیم شھادة وفاة الزوج

، ال یمكن لألطفال أن یرثوا ممتلكات ا تحمل اسم الزوج. عالوة على ذلكبشأن ممتلكاتھا ألنھ طلب، ال یمكن للمرأة تقدیم بدون شھادة الوفاة
 64.أبیھم

 
ات یفتقر العدید من أطفال العائالت التي یُعتقد أن لھا صالت بداعش إلى الوثائق المدنیة حتى ھذا التاریخ. تم إصدار شھادات میالد وبطاق

. یؤثر الحرمان من 65باطلةبدورھا تعتبرھا السلطات الوطنیة التي ، وسیطرة داعش من قبل داعش طفال المولودین في مناطقھویة لأل
تلعفر التي یُنظر إلیھا على أن . قالت إحدى النازحات من 66على حق األطفال في الحصول على التعلیم والرعایة الصحیةالثبوتیة األوراق 

 67".: "ال یمكن لثالثة من أطفالي الذھاب إلى المدرسة ألنھم ال یملكون بطاقات ھویةCIVIC، لمركز المفقودجھا ھا صالت بداعش بسبب زول
 

المطلوبة أحیانًا للحصول  "إخبار"قد تتعرض النازحات لتھدیدات إضافیة عند محاولتھن الحصول على الوثائق المدنیة أو الخضوع لعملیة ال
عن خوفھن من زیارة مكاتب السلطات المدنیة وقوات األمن المسؤولة عن  CIVICلنازحات اللواتي قابلھن على الوثائق المدنیة. أفادت ا

، تعیش في مخیم قالت امرأة من العیاضیة، تلعفر ،. على سبیل المثال68إصدار التصاریح األمنیة والوثائق المدنیة بسبب المضایقات المتكررة
، یجب أن أذھب إلى تلعفر والموصل وأقوم بالتبرأ. كان علي أن أذھب إلى مكتب على تصریح أمنيللحصول  " :CIVICلـ للنازحین داخلًیا 

اإلستخبارات لكنني سمعت عن نساء یذھبن إلى ھناك بمفردھن ویعاملن معاملة سیئة من قبل الضباط ھناك. یضایقونھن ویحاولون استغاللھن. 
االعتماد على الفاعلة اإلنسانیة على أن النساء المعیالت ألسرھن اللواتي ال یستطعن  . اتفقت الجھات69"ھناكالى ال یمكنني الذھاب وحدي 

باط . یمكن أن یساھم عدم وجود ض70التحرش واالستغالل الجنسي قبیل أو قادة المجتمع یواجھن مخاطر أكبر من /لذكور ودعم األقارب ا
 لدى النساء وإحجامھن عن الذھاب إلى مكاتب الجھات األمنیة واالستخباراتیة. واألمن في زیادة الشعور بالضعف االستخباراتفي أجھزة  اناث
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بجنسیتھم من قبل الدولة والحصول على الوثائق المدنیة ن یتم االعتراف ینص القانون العراقي على أن لجمیع المواطنین العراقیین الحق في ا
. 18، وھو حق معترف بھ في الدستور العراقي بموجب المادة إنكار الھویة القانونیة لى حد. یرقى عدم توفیر ھذه الوثائق إ71وفقًا لذلك

الجنسیة واالحوال الشخصیة في مختلف المحافظات العراقیة ب ، یجب على السلطات العراقیة التأكد من أن مكاتتماشیًا مع التزاماتھا القانونیةو
كما ھو منصوص علیھ في الدستور وبموجب وئالت بسبب انتماءاتھم المتصورة. یز ضد العایالتم وعدمتطبق القانون العراقي بصرامة 

أن تضمن كذلك عدم التمییز ضد النساء غیر المتزوجات واألرامل عند  یةحكومة العراقال، یجب على اھدات الدولیة التي وقعھا العراقالمع
، یجب أن تكون المرأة قادرة على الحصول . عالوة على ذلك72خوانھنطلب التوثیق المدني بسبب االنتماء المزعوم ألزواجھن أو آبائھن أو إ

والسلطات  یةقوات األمنال، یجب على كل من باإلضافة إلى ذلك .73على شھادة میالد ألبنائھا دون حضور األب أو شھادة وفاتھ أو شھادة زواج
 سیوفرالجنسیة واالحوال الشخصیة ب في أقسام الشرطة ومكات باط اناثالقضائیة إنشاء آلیات إبالغ فعالة لضحایا االنتھاكات. إن إدراج ض

 القدرة على الحد من التحرش وجعل النساء یشعرن بأمان أكثر عند مراجعة ھذه المؤسسات.
 
 
 

 

 

 

 .للنازحینالخازر مخیم فتیات یلعبن في  العراق: ،نینوى، محافظة 2019 ثانيال تشرین    
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VII.   ض رفض المجتمع وعدم قدرة مناطقهم ع� العودة لالنازحني

 االصل�ة
، فإن آالف العائالت في جمیع أنحاء البالد ذات والحصول على الوثائق المدنیةبار أو اإلخ /و ئةحتى لو كانوا قادرین على الخضوع للتبر

أمنیین والمجتمعات. بینما فرت بعض ھذه العائالت من  وفاعلیناالنتماء المفترض لداعش تُمنع من العودة إلى دیارھا من قبل سلطات محلیة 
امر من ستعادت القوات الموالیة للحكومة مناطقھم من داعش. بموجب أومناطقھا أثناء الصراع، ُطرد البعض اآلخر من منازلھم بعد أن ا

 74.، تم نقلھم قسراً إلى المخیمات بسبب انتمائھم المفترض لداعشالسلطات القبلیة والمحلیة
 

حیاة العدید من العائالت العراقیة.  مزق الصراع ضد داعش
اد عائالتھم على أیدي بعد رؤیة ممتلكاتھم مدمرة أو مقتل أفر

، ال یرغب العدید من الضحایا في السماح أعضاء داعش
لعائالت المنتمین لداعش بالعودة إلى مجتمعاتھم. قال أحد الذین 

طررنا إلى مغادرة منازلنا ، "اضCIVICتمت مقابلتھم لـ 
، فقدنا كل شيء لھؤالء األشخاص [داعش]. لیس من اوأرضن

سالم. یجب أن یعانوا  العدل أن یعود كل منھم اآلن ویعیش في
. كما أثار البعض مخاوف من أن السماح لعائالت 75"كما عانینا

أعضاء داعش بالعودة قد یؤدي إلى انعدام األمن ویسمح بتسلل 
إلیھم ھؤالء السلطة وانضم داعش: "عندما استولى داعش على 

تفادوا منھ. اآلن بعد ھزیمة ، ذھبت عائالتھم معھم. اسالرجال
عانون. لكن إذا عاد داعش ذات یوم، أو طلبوا ، فإنھم یداعش

، فإن ھذه العائالت ستعطیھا لھم. لیس من معلومات استخباریة
 76اآلمن السماح لھم بالعودة."

 
السلطات و المحافظات، فرضت بعض سلطات في البدایة

لمحلیة وفاعلین أمنیین حظراً تاماً على عودة عائالت المنتسبین ا
  77.المزعومین إلى داعش

 المفترضة، ال تزال العائالت ذات االنتماءات العراقي ومبدأ المسؤولیة الفردیةعلى الرغم من سحب ھذا الحظر الرسمي ألنھ مخالف للقانون 
تواجھ عقبات أخرى تمنعھا بحكم األمر الواقع من العودة إلى دیارھا ـ حتى بدون شروط صریحة أو رسمیة ضدھا. وتتراوح ھذه العقبات من 

 التھدید والترھیب إلى االتفاقات القبلیة ضد عودة مجتمعات بأكملھا.
 

ادرة ، بل ومصجرائم أقاربھا، وتبعدھم عن مناطقھم األصلیة ائالت بأكملھا على، توصلت القبائل إلى اتفاقیات تعاقب عفي بعض الحاالت
لھا افراد ، مؤكدة أن "العائالت التي ت "التي عاشت مع أحد أعضاء داعش"، منع میثاق أھالي ھیت عودة العائالممتلكاتھم. على سبیل المثال

. یمثل منع 78"ثبت برائتھمتیمنعون من دخول المدینة حتى  االنضمام إلى داعش أو التعاون معھمانتمائھم ـ دون دلیل ـ او متھمین بیُشتبھ ب
، شكالً من أشكال العقاب الجماعي العقوبة األخرى التي تُطبق علیھم، وكذلك أشكال بھ بانتمائھم إلى داعش من العودةأفراد عائالت المشت

، عندما تكون ھناك "جریمة دم" بین أفراد قبائل مختلفة دات القبلیةي القبلي. وفقًا للعاالمرتبط ارتباًطا وثیقًا بالممارسات القبلیة والقانون العرف
یتفاوض زعماء كلتا القبیلتین على تسویة (فصل) من أجل تجنب تصعید أعمال  ــ بمعنى أن أحد أفراد القبیلة قد قتل فرًدا من قبیلة أخرى 

لتھ من المجتمع ومن أراضي القبیلة ـ وھو شكل من أشكال النفي العنف والقتل االنتقامي. یمكن أن یشمل جزء من التسویة طرد الجاني وعائ
لتسویة النزاعات معترف بھا من قبل المجتمع  شائعة. في حین أن القانون القبلي واالتفاقیات القبلیة ھي آلیة 79القسري (الجلوة) لفترة من الزمن

لداعش وأنتجت عدًدا من یزعم انتمائھم نطاق واسع على عائالت ، إال أنھا تُطبق الیوم على حل النزاعات ومنع تصعید العنفللسعي إلى 
مدني والجنائي كبیًرا من النزاعات التي تكافح أنظمة العدالة القبلیة التقلیدیة لحلھا. كما أن نتائج ھذه االتفاقیات تتعارض أحیاًنا مع القانون ال

، شاركت السلطات الحكومیة ، في بعض الحاالت. ومع ذلك80ق الفردیةالعراقي وتشكل شكالً من أشكال العقاب الجماعي الذي ینتھك الحقو
 81.المحلیة وقادة المجتمع (المخاتیر) المعتمدون من الحكومة في التفاوض على مثل ھذه االتفاقات ووقعوا القرار النھائي

 

ة]  "قال لنا ش�خنا [زع�م العش�ي
والمختار أنه ال �مكننا العودة إال إذا 

ة. ل�نهم ئلت�ب دفعنا المال وقمنا با
ا أنه، ع� أي حال ونا أ�ض� ، لن أخ�ب

عامل كعائالت عاد�ة ولن نحصل 
ُ
ن

 ". ع� دعم من السلطات أو المجتمع
 

ي  الحص�ةأ�ة نازحة من  ةر� -
نازحة �ض

، محافظة  ض مخ�م عام��ة الفلوجة للنازحني
ي 

�ن الثايض  2019األنبار، ��ث
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، على الرغم من تسبین المزعومین لداعش من العودة، بنشاط في منع عائالت المن، بدعم من المجتمع المحلياألمنیین الفاعلینشارك بعض 

ة عدم وجود أي نظام قانوني للقیام بذلك. قال نازحون من العرب السنة من ناحیة یثرب في صالح الدین للمركز إن المجتمعات العربیة الشیعی
لبعض رجال  المجاورة ووحدات الحشد الشعبي العاملة في المنطقة تمنعھم من العودة إلى قراھم وتطالب بدفع أموال مقابل التعاون المزعوم

محاولتھا العودة إلى  إنھ عند CIVIC، لـ باالنتماء إلى داعش ا، كان زوجھا المفقود متھم. قالت ربة منزل من تلعفر82عشائرھم مع داعش
نھ وقالوا إ يزوجة داعشباني الحشد الشعبي عند نقطة تفتیش. "أھانوني وزوجي. نعتوني  افراد، تم إیقافھا ومضایقتھا من قبل مسقط رأسھا

 83ال یجب أن أحاول العودة إلى قریتي."
 

رتبطة بداعش إلى تحدث أفراد من قوات األمن الكردیة واالتحادیة والسلطات المحلیة وقادة المجتمع علنًا ضد عودة العائالت التي یُعتقد أنھا م
وسلطات  االتحادیة. ھذه الرسائل من السلطات 84، بل وطالبوا بعزل ھذه العائالت ومعاقبتھم على تصرفات أقاربھممناطقھم األصلیة

 المحافظات تثني النازحین عن العودة ألنھا تظھر أن الجھات الحكومیة لن تدعمھم أو تضمن احترام حقوقھم.
 

 

 

 

. على الرغم من 2014رجل نازح ینظر إلى قریتھ من مخیم النازحین حیث یعیش منذ  ، العراق:للنازحین ، مخیم حسن شام2019تشرین الثاني / نوفمبر 
 .دیارھم ، ال یزال النازحون من حسن شام ممنوعین من العودة إلىمناطقھم االصلیةمن قربھم 
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ي السماح
م دماء الشهداء  الينب�ف لهؤالء األشخاص بالعودة. �جب ان نح�ت

ي االنبار. 
الناس لن �كونوا ابدا� هؤالء [...] الذين فقدوا ارواحهم هنا �ف

. أقول ل�م ف  ،انهم يرفضون التخ�ي عن ابنائهم ،حىت هذە اللحظة ،طيبني
. النساء متماثالت ف ال�سمون  ،و�رفضون �سم�ة أبنائهم باالرهابيني

ف  ي ا هؤالء الناس ل�س لهم مكان بينن ،ازواجهن ارهابيني
، �جب أن يبقوا �ف

ي  ا ت أنا  بهم نظام العدالة. إذا كنالمعسكرات حىت �عتىف ، فلن أشارك أبد�
ي إعادة هؤالء القتلة إ� المدينة. أعلم أن أها�ي الشهداء �سمعون كال�ي 

�ف
 و�نتظرون قوات األمن لتأخذ حقهم وتنتقم ". 

ي نا� الغنام ا ألقاه كلمة -
ي قوات العراق�ةال، اللواء �ض

ي اجتماع مع زعماء العشائر والمجتمعات المحل�ة �ض
، �ض

 85. قائدا لق�ادة عمل�ات األنبار األنبار عندما كان 
 

، إما عن طریق ترتیب عودة أعداد صغیرة من العائالت إلى القبائل في تسھیل العودة اآلمنة ، تساعدومع ذلك، في العدید من الحاالت
ات مثل "میثاق الشرف مجتمعاتھم دون التعرض لخطر االنتقام أو عن طریق التفاوض على اتفاقیات قبلیة أكبر أو "مواثیق شرف". تقر اتفاقی

ة عن ، وكذلك القضاء العراقي باعتباره المؤسسة الوحیدة المسؤول" بأولویة قوانین ومؤسسات الدولةاألنبار اھللعشائر العیاضیة" أو "میثاق 
جریم أي شخص ما العقوبات. كما أنھا ترفض صراحة االنتقام الفردي والجماعي وتنص على أنھ ال یحق ألحد تتحدید المسؤولیات الفردیة و

رب المتھمین باإلرھاب ، والتبرأ من األقارطان على العائالت إعالن براءتھا، ال تزال ھاتان االتفاقیتان تشتلقانون على ذلك. ومع ذلكلم ینص ا
 86.، ورفع دعوى قضائیة ضدھم (اإلخبار)ئة)(التبر

 
، لم وضي لعودة ھذه العائالت. ومع ذلكفي بعض األحیان لتسھیل التوصل إلى حل تفا المحافظة والسلطات االتحادیةكما توسطت سلطات 

، اتھمت المجتمعات المجاورة عائالت عربیة سنیة من قبیلة في منطقة یثرب في صالح الدین، على سبیل المثال .87تكن النتائج مرضیة دائًما
. وقد اتُھمت القبیلة بأكملھا بشكل جماعي باالنتماء إلى داعش. 2014ل عام البو حشمة باالنضمام إلى داعش وحتى بدعم ھجمات القاعدة قب

مثل الوقف السني عملیة تفاوض ومصالحة وافق فیھا  االتحادیةوممنوعین من العودة إلى أراضیھم. دعمت سلطات المحافظات والمؤسسات 
، ال تزال العائالت الراغبة  من "الدیة" التقلیدیة. ومع ذلكضحایا ھجمات داعش في المجتمعات المجاورة على قبول تعویضات حكومیة بدالً 

، تُجبر العائالت على دفع ھذه عالوة على ذلك .88، وھو عبء اقتصادي باھظ على معظمھمألف دینار عراقي 500ملزمة بدفع  في العودة
 رغم عدم وجود تھم جنائیة ضدھم أو أي قرار قضائي یجبرھم على القیام بذلك. المبالغ

 
دالة إلى استراتیجیة قویة وطویلة األمد للسالم والمصالحة توفر الع العراقیةحكومة ال، تحتاج عنفالجدیدة من دورات تكرار ن أجل منع م

تحمي ، وداعشلھم انتماء ل ، وتخلق مساحات للحوار بین أسر الضحایا وأولئك الذین یُنظر إلیھم على أنوالتعویض لضحایا جرائم داعش
 ، وتعزز التعایش السلمي.نفبداعش من الع لھا ارتباطاي یُعتقد أنھا العائالت الت
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VIII . ..ي  والمجتمعات المحل�ة الفاعلة الجهات
 العودة تعرقل الئت

بعض العائالت والمجتمعات النازحة التي لیس لدیھا أي صالت متصورة بداعش ممنوعة بحكم األمر الواقع من العودة إلى دیارھا من قبل 
الضوء على  الجزء من البحثأو المجتمعات المجاورة ألسباب متنوعة. تسلط الحاالت المعروضة في ھذا  /محلیة وأمنیین وسلطات  فاعلین

 ون، یتالعبینامیات القوة بعد ھزیمة داعشمن خالل التغییر في د حصلوا على صالحیات، الذین وفاعلین امنیین كیف أن بعض المجتمعات
 ، أو تعزیز القوة النسبیة لمجتمعاتھمصول إلى األراضي والموارداآلن بعودة السكان النازحین في جمیع أنحاء العراق. سواء كان ھدفھم ھو الح

حین إلى ة الناز، فإن ھذه الجھات الفاعلة لھا تأثیر عمیق على عودلمناطقھم، أو تغییر التركیبة الدیموغرافیة فیما یتعلق بالمجتمعات المجاورة
 قدرة النازحین على إعادة بناء حیاتھم بعد الصراع.تاثیرھم على ، فضال عن مناطقھم األصلیة

 
المناطق التي استعادتھا جھات أمنیة مختلفة إلى تغییر الدینامیكیات المحلیة  سیطرة علىأدت العملیات العسكریة ضد داعش وما تالھا من 

دعمت داعش في البدایة أو لم تعارض بشكل مباشر احتالل داعش لمناطقھا قد عوقبت فیما بعد بطرق ملحوظة. القبائل والمجتمعات التي 
، تم تمكین المجتمعات التي عارضت داعش وانحازت إلى القوات الموالیة للحكومة د ھزیمة داعش. على النقیض من ذلكبشكل جماعي بع

 ت مدنیة وجھات أمنیة.من خالل التحالفات التي شكلوھا مع سلطاضد داعش خالل الحرب 
 

، انضمت القبائل والمجتمعات التي عادت أوالً إلى مناطقھا األصلیة وأقامت عالقات قویة مع الجھات األمنیة التي تؤمن الحاالت في بعض
، فإن سبقًاد الشعبي األكبر الموجودة م. سواء أنشأ الرجال المحلیون وحدات حشد شعبي خاصة بھم أو انضموا إلى وحدات الحش89المنطقة

العالقات مع السلطات المدنیة تصرفاتھم وسلوكھم عززت و. 90مقارنة بالمجتمعات األخرى افضلیةمشاركتھم في األجھزة األمنیة أعطتھم 
ودة المجتمعات المجاورة. ، وحتى ع، وإعادة اإلعمار، وإعادة إنشاء الخدماتاتوزادت من نفوذھم في صنع القرار بشأن تخصیص میزانی

حین. في ناحیة السعدیة في خانقین، دیالى، على إلى مشاكل مھمة لبعض الناز، أدى تمكین ھذه المجتمعات داخل الجھاز األمني كومع ذل
بأن المنطقة غیر آمنة.  ھمعائلة إلى قراھم. لم یعد البعض بسبب الدمار أو نقص الخدمات أو تصور 3000، لم تعد أكثر من سبیل المثال

إن وحدات الحشد  CIVIC، قال نازحون لـ . في مخیم الوندمحلیین العودة من قبل فاعلین امنیین منالعوائل ت العدید ، فقد ُمنعومع ذلك
، وصف النازحون . عالوة على ذلك91الشعبي التي تتحكم في الوصول إلى منطقة السعدیة ال تسمح لھم بالعودة إلى قراھم أو الوصول إلیھا

. ھذه اإلجراءات تمنع النازحین من 92جسدي واالحتجاز غیر القانوني من قبل وحدات الحشد الشعبي المحلیةحاالت من المضایقات والعنف ال
 93.العودة

 
، لم ، على سبیل المثالدیالى ،وة في أعقاب الحرب. في المقدادیةكما تأثرت النزاعات المحلیة والتوترات طویلة األمد بتغیر دینامیكیات الق

من قریة الخیالنیة من العودة بسبب الخالف بین عشیرتھم من العرب السنة (عشیرة الخیالني) وعشیرة بني  370تتمكن أي من العائالت الـ 
، أشار . ومع ذلك2014في لداعش ومھاجمة قریتھم  ھمتمیم من قریة البزول (العرب الشیعة). عشیرة بني تمیم تتھم سكان الخیالنیة بإنضمام

. ھددت 94 2006، ویعود تاریخھا بالفعل إلى عام ھم تعود إلى ما قبل داعشإلى أن مظالم CIVICمشاركون في المقابالت التي أجراھا ال
. 95باالنتقام من سكان الخیالنیة ـفي المنطقة عشیرة بني تمیم ـ والتي لھا تاثیر ملحوظ على سیاسات المحافظة وتلعب دورا في الھیكل االمني 

مدني بذلك  CIVICكما اخبر. وھو یلوم عشیرتنا على ذلك ویطالب بدیة"، 2006مختار البزول على ید القاعدة في عام عة من ابناء قتل ارب"
نا ، وأمر قواتھ بنھب قریتنا وحرقھا. اآلن یھددبي التي استعادت منطقتنا من داعشكان یقود إحدى وحدات الحشد الشع"أصلھ من الخیالنیة. 

، رین على العودة إلى قریتھم بحریة. جمیع سكان الخیالنیة لدیھم تصاریح أمنیة وبالتالي یجب أن یكونوا قاد96"أنا على العودةبقتلنا إذا تجر
لكن دینامیكیات القوة المحلیة تمنع عودتھم اآلمنة. على الرغم من تدخل أعضاء مجلس النواب العراقي وسلطات المحافظة، لم یتم التوصل 

 97.تھجیر عائالت الخیالنیة إلى اتفاق واستمر
 

. فقد تم 2020أكتوبر / تشرین األول  17یتجلى شدة ھذه التھدیدات األمنیة ضد من یمكن ان یعود في سیاق التوتر المجتمعي في مثال من 
فرحاتیة البعضھم قاصرـ من قبل جھات مسلحة مجھولة في منطقة قریة  عادوا مؤخًرا إلى المنطقة ـكانوا قد اختطاف اثني عشر رجالً 

خرون في عداد المفقودین. اآلال یزال   .، في مكان قریب في نفس الیوم وكلھا مصابة بطلقات ناریةبعضھمبصالح الدین. تم العثور على جثثھم 
 98.في المنطقة ینشطونأمنیین  فاعلینعلى م في عملیات االختفاء واإلعدا، ألقى القرویون باللوم ل ھویة وانتماء المھاجمین مجھولوبینما ال تزا
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سكانیة "لألراضي تغییر التركیبة ال ونیحاول فاعلین امنیینمن قبل ، یتم منع النازحین داخلیًا من العودة إلى مناطقھم األصلیة في بعض الحاالت

، رفي قضاء تلعف ةـ وھي مناطق في العراق تتنازع فیھا حكومة العراق وحكومة إقلیم كردستان على السیطرة. في منطقة ربیعالمتنازع علیھا"
ة خاضعة لسیطرة قوات األمن التابعة لحكومة إقلیم كردستان بالعودعائلة عربیة سنیة من قرى مختلفة  1200، لم یُسمح لـ على سبیل المثال

. وظھرت أمثلة لظاھرة مماثلة في منطقة جلوالء 99، تمكن جیرانھم األكراد من العودة منذ فترة طویلةإلى دیارھا. على النقیض من ذلك
 100.التابعة لقضاء خانقین في دیالى وفي ناحیة داقوق في كركوك

 
، تزال منطقة حسن شام في سھل نینوى، ال ناطقھم األصلیة. على سبیل المثال، تثبط جھات أمنیة عودة النازحین إلى متفي مثل ھذه الحاال

شمركة ی، مدمرة ومقفرة بالكامل. تضم المنطقة إحدى عشرة قریة استعادت قوات البرة قوات أمن حكومة إقلیم كردستانالخاضعة لسیط
، منعت سلطات حكومة إقلیم كردستان حوالي . حتى اآلن2014101ن قبل تنظیم الدولة اإلسالمیة في عام السیطرة علیھا بعد احتالل قصیر م

متر من منازلھم. قال أحد  200. یعیش معظمھم في مخیمات النازحین على بعد 102نازح من العرب السنة من العودة إلى قراھم 4000
منازلنا قریبة جدا وما زلنا ال نستطیع العودة ونعیش ". 103ھ المجاورة: "ھذه قریتنا"المدنیین الذین قابلناھم في حسن شام وھو یشیر إلى قریت

في ھذه الخیام. یتألم قلبي عندما أرى أطفالي یكبرون في ھذه الظروف". كما یخضع النازحون في ھذه المخیمات لقیود شدیدة على الحركة 
ة عن إدارة الوصول إلى المخیمات. تتم الموافقة على تصاریح الخروج من من قبل قوات األمن التابعة لحكومة إقلیم كردستان والمسؤول

ظیفة خارج المخیم. ، مما یجعل من المستحیل على النازحین شغل أي ولى حدة ویتم منحھا لیوم واحد فقطالمخیمات على أساس كل حالة ع
من المطالب المستمرة من األمم المتحدة والمنظمات غیر . على الرغم 104، ال یُسمح للعائالت بزراعة أراضیھا رغم قربھاعالوة على ذلك

ظة الحكومیة الدولیة بالسماح بعودة ھذه العائالت ـ باإلضافة إلى الوعود التي قطعتھا سلطات حكومة إقلیم كردستان للتفاوض مع سلطات محاف
 105.لم یتم تنفیذ أي اتفاق حتى اآلن الیجاد حل ـ نینوى 

 
ى مناطقھم األصلیة. ھذا ھو الحال، ، تمنع عودة العائالت النازحة إلفاعلین االمنیین، التي أذكاھا بعض الوالطائفیةا أن التوترات العرقیة كم

، حیث یُمنع اآلالف من العائالت الكردیة والعربیة والتركمان السنة من العودة إلى في منطقة طوز بمحافظة صالح الدین، على سبیل المثال
. ظلت العائالت العربیة السنیة التي فرت خالل العملیات العسكریة غیر 106رى في منطقتي سلیمان بك وآمرليمدینة طوز خورماتو والق

خوفًا من انتقام التركمان الشیعة ووحدات الحشد الشعبي  2020قادرة على العودة إلى مناطقھا األصلیة في ھذه المنطقة حتى أواخر عام 

 .بنایة غیر مكتملة ، العراق:، بلد، صالح الدین2019تشرین األول 
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أن ممتلكاتھم قد نھبت وأضرمت قوات الحشد الشعبي المحلیة  CIVICعلى المنطقة. ذكرت العائالت العربیة السنیة التي قابلھا  المسیطرة
. وأوضحوا أیًضا أن وحدات الحشد الشعبي المحلیة منعتھم من الوصول إلى مناطقھم األصلیة: "لم یتمكن أحد من العودة 107النیران في قراھم
ى وحدات الحشد الشعبي . لد108، وال حتى ضباط الشرطة الذین ینحدرون من المنطقة یمكنھم زیارة وتفقد ممتلكاتھم"تحریرھا [إلى القریة] بعد

، ما طوز. حتى اآلنالواإلدارة األمنیة في  سلطة المحلیة، نفوذاً ملحوظاً في الًسا من التركمان الشیعة المحلیین، والتي تتكون أسافي المنطقة
 قائمقام: "لقد تحدثت إلى CIVIC. وقال أحد النازحین من العرب السنة لـ 109العرب السنة من العودة إلى مناطقھم األصلیةزالوا یمنعون 

، لكن المجتمعات السلطات سمحت لنا بالفعل بالعودة، حتى مع أعضاء مجلس محافظة صالح الدین. قالوا إن طوز، ورئیس بلدیة آمرليال
، كان األكراد السنة في ھذه المنطقة مترددین أیًضا في العودة إلى مدینة طوز . وفي غضون ذلك110دوث ذلك"الشیعیة المجاورة لن تسمح بح

 ال تزال، . حتى الیوم111 2017شمركة ونشر وحدات الحشد الشعبي في أكتوبر یخورماتو بسبب العنف الذي تعرضوا لھ بعد انسحاب الب
 112.، عادت بضع عائالت فقطوز خالیة من السكان. في قرى أخرىطالان السنة في منطقة العرب السنة والتركمقرى قریة على األقل من  18

 
، حیث تم إلقاء اللوم على السكان العرب السنة فًا في منطقة سنجار وشمال البعاجظھرت واحدة من أكثر حاالت التغییر الدیموغرافي تطر

، ُسمح 2017طقة بالكامل من داعش في عام یدیین. منذ استعادة المنضد السكان اإلیز 2014بشكل جماعي لمشاركتھم أو تسھیل ھجمات 
 113.لعدد قلیل من العائالت العربیة السنیة بالعودة

 
 مستمرةإن الحظر الفعلي المفروض على عودة بعض المجتمعات إلى مناطقھم األصلیة یترك العدید من األسر في حالة ضعف شدید ومعاناة 

، ة بناء حیاتھم. باإلضافة إلى ذلك، مھملون في طي النسیان وغیر قادرین على إعاد، في األساسالمجتمعات ھذهبعد سنوات من الصراع. إن 
، مما سیساھم في صادي للمناطق المتضررة من الصراعفإن عدم قدرتھم على العودة إلى مناطقھم األصلیة یھدد االستقرار واالنتعاش االقت

 زیادة وترسیخ المظالم المجتمعیة.
 

حكومة العراقیة وحكومة إقلیم كردستان تسھیل عودة النازحین الذین یرغبون في العودة إلى مناطقھم األصلیة وتسھیل إعادة العلى  یجب
التوطین في أجزاء أخرى من البالد لتلك الشرائح من السكان النازحین الذین ال یرغبون في العودة بسبب مخاوف من وصمھم باالنتماء 

. ال ینبغي عرقلة عودة النازحین إلى مناطقھم األصلیة إال في ظل الظروف القصوى التي یكون فیھا 114ا ضحایا للعنفلداعش أو أن یصبحو
، یجب على الحكومة اإلسراع في تطھیر المنطقة تلوث بالمتفجرات. في ھذه الحاالت، كما ھو الحال في حاالت الالعائالت في خطرتلك أمن 

، من واجب السلطات التدخل في الحاالت العائالت النازحة. عالوة على ذلكوالبنیة التحتیة لتسھیل عودة  وإعادة إنشاء الخدمات األساسیة
، وحمایة ھذه العائالت من العنف الجسدي من قبل قوات أمن أو من قبل آخرین في والمجتمعات عودة النازحین فاعلون امنیونالتي یمنع فیھا 

، وضمان الظروف المالئمة التي تضمن منع فاعلین امنیین من منع العودة، ومصالحة بین المجتمعاتة عملیات الالمجتمع. وھذا یشمل رعای
عودة آمنة وطوعیة. إطالة أمد حالة النزوح یزید من ضعف األسر النازحة ویطیل من معاناتھم. تتحمل الحكومة مسؤولیة معالجة النزوح 

 یخ مخاوف الحمایة وسبل العیش.المطول بطریقة تحافظ على حقوق النازحین وتمنع ترس
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IX. ستنتاجال ا 
، ال یزال أكثر من ملیون عراقي نازحین وغیر قادرین أو غیر راغبین في ملیات القتالیة الرئیسیة ضد داعشبعد أربع سنوات من انتھاء الع

 العودة إلى دیارھم وإعادة بناء حیاتھم بعد سنوات من الصراع.
 

الجماعي لمجتمعات وعائالت بأكملھا على الجرائم التي یُزعم ارتكابھا من قبل بعض أفرادھا ال یتعارض مع القانون العراقي إن العقاب 
، ئالتھم على أنھا منتمیة إلى داعش، بل إنھ یغذي عقلیة االنتقام والعقاب. ھناك جیل كامل من األطفال الذین یُنظر إلى عاحسبوالدولي ف

، وغیر قادرین على یتھم العراقیة وحقوقھم القانونیة، ویفتقرون إلى الحد األدنى من الوثائق التي تعترف بجنسثبوتیة یكبرون بال أوراق
 االنضمام إلى برامج التعلیم الرسمي أو الحصول على الرعایة الصحیة والخدمات االجتماعیة المناسبة. وھذا ال یؤدي إال إلى زیادة نبذھم

 خطر التجنید من قبل المنظمات المتطرفة.، مما یعرضھم لوتھمیشھم
 

، وكذلك حمایة المجتمعات ل دائمة لبقیة السكان النازحینتتحمل السلطات العراقیة المسؤولیة المطلقة عن تلبیة احتیاجات مواطنیھا وتقدیم حلو
ن الخسائر في ، وتقدیم تعویضات عإزالة المتفجراتالبنیة التحتیة العامة، و تأھیلالتي تختار العودة. یجب أن تشمل ھذه الحلول الدائمة إعادة 

، یجب أن تشمل أیًضا مبادرات المصالحة وبناء السالم التي تعالج التوترات لق فرص كسب العیش. واألھم من ذلك، وخاألرواح والممتلكات
 قیین بأمان إلى مناطقھم األصلیة.، وتضمن عودة النازحین العراعات، وتعزز الحلول السلمیة للصراعیةاالجتماعیة والمظالم المجتم

 
، سیكون ركیزة أساسیة وا الكثیر أن یعیشوا حیاة أفضل، فكیف یمكن لمواطني العراق الذین عانلنزوح في العراق كأولویةیجب معالجة أزمة ا

 في تحدید استقرار العراق في المستقبل.
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 داعش.

دة دمج عائالت تحدي إعا ، 2020یولیو / تموز  7السیاسة، ، معھد نیوالینز لالستراتیجیة واق: تحدي إعادة دمج عائالت داعش"، "داعش في العرھشام الھاشمي     47
   ./https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-the-challenge-of-reintegrating-isis-families داعش.

 .لثاني / نوفمبرا. في تشرین ، قطعت السلطات المحلیة وقوات األمن خطوة أخرى بإصدار وثائق تعلن صراحة أن ھذه العائالت ھي "عائالت داعش"في عدة مناسبات      48
ت الشرطة المحلیة ، قدمنوى ومخیم الكرامة في صالح الدین، عند نقل بعض العائالت النازحة ذات االنتماء المفترض إلى داعش إلى معسكر مھبط القیارة في نی2018

لمساعدة في مخیمات حكومیة تقدم ا مع موظف في منظمة غیر CIVIC" مقابلة أجراھا  من عائالت خلیة داعش اإلرھابیة.رسائل إلى إدارة المخیم تفید بأنھم "أفراد 
 .2019النازحین في مختلف المحافظات العراقیة، تشرین األول 

أي  ، ویؤكد أنھم واضحون منماء جمیع أفراد األسرة في المنزل، والذي یتضمن أس" (سالمة الموقف)يـ "الموقف اآلمنھو ما یسمى بأحد أشكال التصریح األمني     49
، لكنھ ال یزال قید المعالجة في محافظتي األنبار وصالح الدین. شكل آخر من 2020وز نینوى في تم في. تم إلغاء ھذا الشكل من التصریح األمني صالت بداعش

غوب فیھ. انظر مرللفرد من قبل سلطة قضائیة تؤكد أن الشخص غیر  ، والتي تصدربیة)ودم مطلعطلوب "(" ھو "عدم وجود" مأشكال وثیقة التصریح األمني 
 .2020، ت ذات االنتماء المدرك إلى داعش،" المنظمة الدولیة للھجرة، "آلیات العدالة القبلیة والحلول الدائمة للعائالمیلیساندي جینات

، وبطاقة نظام بطاقة السكنوبطاقة الجنسیة، )، وID، بما في ذلك وثیقة الھویة المدنیة (إلى الخدمات المختلفة في العراق العدید من الوثائق المدنیة ضروریة للوصول    50
أن .. على الرغم منات المدنیة األخرى، وسیتطلب تغییر أفراد األسرة عدًدا من المستندلألسرة بأكملھا الحصة الشھریة). یتم إصدار بطاقات PDSالتوزیع العام (

ساء مشاكل في الوالدة في للعملیات الجراحیة واإلجراءات الرئیسیة األخرى. واجھت بعض الن، إال أنھا مطلوبة ضروریة للزیارات الطبیة العادیة البطاقة المدنیة لیست
ل غیر الموثقین في العراق ، "الحواجز منذ الوالدة: األطفاأو شھادات الزواج. انظر بشكل عام /رھن إلى بطاقات الھویة المدنیة ومرافق المستشفیات العامة بسبب افتقا

 ،2019)، أبریل NRC، مجلس الالجئین النرویجي (ة على الھامش"محكوم علیھم بالحیاال
 https://www.nrc.no/resources/reports/barriers-from-birth / 

 ، "الحواجز منذ الوالدة".الجئینلالمجلس النرویجي       51
یب المشتبھ بھ في داعش اإلدالء بإفادة رسمیة أمام مختار منطقتھ األصلیة ة / اإلخبار في نینوى: یجب على قرئعملیة الخضوع للتبر CIVICشرح أحد المحامین لـ       52

، ویجب لقاضي القضیة إلى الشرطة المحلیة، واإلدالء بشھادتھ أمام شاھدان على انتماء قریبھما لتنظیم الدولة اإلسالمیة. ثم یحیل الك أمام محكمة التحقیق في اللواءوكذ
كرر لتقدیم معلومات حول أنشطة داعش ألقاربھم ومكان وجودھم. على الشخص أن ی -مرة أخرى أمام شاھدین  -على الشخص اإلدالء بشھادتھ أمام الشرطة المحلیة 

تحقیقا بموجب قانون مكافحة اإلرھاب العراقي  ، التي تحیل القضیة بعد ذلك إلى محكمة مكافحة اإلرھاب في تل كیف. ستفتح ھذه المحكمةنفس البیان في محكمة التحقیق

http://gjpi.org/library/primary/iraqi-constitution/
http://gjpi.org/library/primary/iraqi-constitution/
https://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
https://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
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، فإن محكمة مكافحة اإلرھاب ستطلب من محكمة التحقیق إصدار ورقة ھم. إذا كانوا في قاعدة بیاناتھموتؤكد أن الشخص موجود في قاعدة بیاناتھا األمنیة للمشتبھ ب

، فسیتم لموضوعاعدة بیانات محكمة مكافحة اإلرھاب ولكن االتھام یؤكد معلوماتھ حول ھذا اإعالن للعائلة ومذكرة توقیف ضد الفرد. إذا لم یكن الشخص مدرًجا في ق
مع محام یعمل في  CIVICھا إضافة المشتبھ بھ إلى قاعدة البیانات وسیتم إرسال مذكرة إلى جمیع الجھات االستخباراتیة في جمیع أنحاء البالد. المصدر: مقابلة أجرا

 .2020وى، تشرین األول منظمة غیر حكومیة في نین
 عش".، "آلیات العدالة القبلیة والحلول الدائمة للعائالت ذات االنتماء المتصور إلى داGenat، راجع التبرئةلمزید من التفاصیل حول       53
. حالیا 1969لعام  111قانون العقوبات العراقي رقم ، و1971لعام  23جزائیة العراقي رقم في قانون أصول المحاكمات الیعني "االخبار عن جریمة" وھي ار" ب"اإلخ     54

أمام قاضي التحقیق.  القیام باإلخبار االفراد الذین لدیھم صلة قرابة باعضاء داعش علیھم، أن یكونوا منتمین إلى داعش 2005 قانون مكافحة اإلرھاب لعام وبموجب
القانونیة واألوضاع  ("التنازل عن العقوبة واألعذار 5یعفي القانون الشخص المخطر للسلطات من أي مسؤولیة جنائیة عن أفعال سابقة تتعلق بالجریمة. تنص المادة 

المجرمین. أو یمنع تنفیذ  الجریمة أو أثناء التخطیط لھا معلومات تساھم في القبض على ) كل من قدم للسلطات المختصة قبل اكتشاف1القانونیة المخففة") على ما یلي: "
 داعش".ل، "آلیات العدالة القبلیة والحلول الدائمة للعائالت ذات االنتماء المتصور إGenat، بالعفو ". انظر العملیة

 ذات االنتماء المتصور إلى داعش". ، "آلیات العدالة القبلیة والحلول الدائمة للعائالتGenatانظر       55
بالحكم. المصدر: مقابلة  على مستوى المقاطعات الفرعیة بااللتزام ھافي محافظة نینوى جمیع مكاتب ت مدیریة الجنسیة واالحوال الشخصیة، أمربناًء على ھذا القرار      56

الحكومیة،  مع موظف بإحدى المنظمات غیر CIVIC. مقابلة أجراھا 2019رین األول مع محام یقدم المساعدة القانونیة للنازحین في نینوى، تش CIVICأجراھا .

 .2020نوفمبر .
 دنیین في ھذه المحافظاتن ومع الممع موظفین من المنظمات غیر الحكومیة التي تقدم المساعدة القانونیة للنازحین والعائدین في األنبار وصالح الدی CIVICمقابالت      57

 .2020وأیلول  2019أجریت بشكل شخصي وعبر الھاتف بین نوفمبر ،
مة النزوح وتدعم إنسانیة ترصد أز منظماتمع  CIVIC. مقابالت أجراھا 2021مع مواطن سابق في حمام العلیل عبر الھاتف، كانون الثاني  CIVICمقابلة أجراھا       58

 .2021وینایر  2020النازحین عبر الھاتف، دیسمبر 
 دنیین في ھذه المحافظات مع موظفین من منظمات غیر حكومیة تقدم المساعدة القانونیة للنازحین والعائدین في األنبار وصالح الدین ومع الم CIVICمقابالت أجراھا       59

 .2021وینایر  2019شخصیا وعبر الھاتف بین نوفمبر 
ضوا ھویاتھم"، ھیومن رایتس . انظر أیضاً "العراق: عائالت أعضاء مزعومین بداعش رف2019، أغسطس / آب مع مدنیین في مخیم لیالن CIVICا مقابالت أجراھ      60

 .https://www.hrw.org/news/2018/02/25/iraq-families-alleged-isis-members-denied-ids , 2018فبرایر / شباط  25، ووتش
والمنظمة الدولیة للھجرة ، "تقریر القائمة ؛ http://iraqdtm.iom.int/ILA5،  2020أغسطس  -، "التقییم المتكامل للموقع ،" یولیو راجع المنظمة الدولیة للھجرة     61

 ،  2020دیسمبر  -،" نوفمبر  119الرئیسیة 
http://iraqdtm.iom.int/images/MasterList/20211284641795_DTM_119_Report_November_December_2020.pdf. 

لنازحین داخلیًا اطفل عراقي فقدوا شھادات میالدھم وأن واحًدا من كل أربعة أطفال في مخیمات  45000) أن NRCین (، قدر المجلس النرویجي لالجئ2019في عام       62
 ، "الحواجز منذ الوالدة".ة. انظر المجلس النرویجي لالجئینیفتقد أحد أشكال الوثائق المدنی

وأكتوبر  2019بر ، نوفمتفونیة للنازحین داخلیا عبر الھامات اإلنسانیة التي تقدم المساعدة القانمع اثنین من المحامین العاملین في المنظ CIVICمقابالت أجراھا      63
 ، "الحواجز منذ الوالدة".. انظر أیضا، المجلس النرویجي لالجئین2020

 ".تم رفض اصدار بطاقات ھویاتھم"العراق: عائالت أعضاء مزعومین بداعش       64
 .المصدر السابق      65
سمح بتسجیل ی 2018وجیھاً في بطاقات ھویة من الطفل وأولیاء أمورھم لیتم تسجیلھم. على الرغم من أن وزارة التربیة أصدرت تتقدیم المدارس التسجیل في تطلب ی      66

تواجھ عقبات في تسجیلھم  دون وثائق مدنیة ، أفاد المجلس النرویجي لالجئین أن واحدة من كل خمس أسر تعیش خارج المخیمات ولدیھا أطفالاألطفال غیر الموثقین
 ، "الحواجز منذ الوالدة".ي. انظر المجلس النرویجي لالجئینفي النظام المدرس

 .2019مع رب أسرة أصلھ من قضاء تلعفر، مخیم حسن شام للنازحین، نوفمبر  CIVICمقابلة أجراھا       67
لیالن  ، ومخیم2019ومخیم حسن شام للنازحین في نینوى، دیسمبر ، مون إلى داعش وقتلوا أثناء الحربمع نازحات یُزعم أن أزواجھن ینت CIVICمقابلة أجراھا      68

لضباط من ل. أكد عامل في منظمة غیر حكومیة أن النساء غالبا ما یتعرضن للضغط لتقدیم العطاءات. خدمات جنسیة 2019، أغسطس للنازحین في محافظة كركوك
 .2020مع موظف من منظمة غیر حكومیة تعمل في الموصل، سبتمبر  CIVICأجل قبول طلباتھم. المصدر: مقابلة أجراھا 

 .2019ألول مع نازحة یزعم انتماء زوجھا لتنظیم الدولة اإلسالمیة وقتل خالل الحرب، مخیم حسن شام للنازحین، كانون ا CIVICمقابلة أجراھا       69
مع عدد  CIVICجراھا أ؛ مقابالت 2019یة للنازحین في نینوى عبر الھاتف، نوفمبر مع محام یعمل في منظمة إنسانیة تقدم المساعدة القانون CIVICمقابالت أجراھا       70

 .2021وینایر  2019من العاملین في المنظمات اإلنسانیة الفاعلة التي تنفذ برامج الحمایة في نینوى وصالح الدین بین أكتوبر 
سرھم وأقاربھم من ھذه حرمان أ علما أن القانون العراقي ال یمنع المجرمین بمن فیھم المحكوم علیھم باإلرھاب من الحصول على الوثائق المدنیة. وھناك نص أقل في     71

؛ 2016لعام  3لوطنیة نون البطاقة ا؛ قا1972لعام  65قانون الجنسیة رقم  ؛1959لسنة  188وال الشخصیة . قانون األح2005الوثائق. انظر دستور العراق لعام 
 .2006لسنة  26وقانون الجنسیة العراقیة 

متع النساء المتأثرات تعلى أنھ یتعین على الحكومات ضمان  30) في توصیتھا العامة رقم CEDAWالتمییز ضد المرأة (لجنة األمم المتحدة المعنیة بالقضاء على نص       72
لفوري للوثائق أو ا، وتضمن اإلصدار حق في تصدر ھذه الوثائق بأسمائھمبالنزاع "بحقوق متساویة في الحصول على الوثائق الالزمة لممارسة حقوقھن القانونیة وال

 الھا دون فرض شروط غیر معقولة ".استبد
 یمكن تسجیل األطفال المولودین ینص قانون تسجیل الموالید والوفیات على أنھ ال یمكن إصدار شھادات المیالد إال إذا كان األب حاضًرا وكان ھناك شھادة زواج. ال      73

 .خارج زواج قانوني
، أحدھم مخیم جدة. ىفي نینو القیارة إرسال زوجات وأطفال أنصار داعش المزعومین إلى مخیمات النازحین داخلیًا، قرر شیوخ العشائر في منطقة على سبیل المثال      74

) GPPIعامة العالمیة (، معھد السیاسة الوح والعودة في عراق ما بعد داعش"، "عند رأس الرمح: تأثیر الجماعات المسلحة على النزانظر إیریكا غاستون وماریو شولتز
ش في مخیمات" ، ھیومن انظر أیًضا "أسر أقارب داعش الذین أُجبروا على العی  .2019www.gppi.net/2019/02/18/at-the-tip-of-the-spearایر ، فبر

  https://www.hrw.org/news/2018/02/04/families-isis-relatives-forced-camps،  2018فبرایر / شباط  4، رایتس ووتش
  2017مارس / آذار  5، حتجاز لعائالت داعش المشتبھ بھم"، ھیومن رایتس ووتشو "العراق: تھجیر وا

https://www.hrw.org/news/2017/03/05/iraq-displacement-detention-suspected-isis-families. 
 .2020مع مواطن من قضاء سنجار في محافظة نینوى بشكل شخصي في دھوك، شباط  CIVICمقابلة أجراھا       75
 .2020مع زعیم عشیرة من ربیع في قضاء تلعفر بمحافظة نینوى وجھا لوجھ في دھوك، شباط  CIVICمقابلة أجراھا       76
لعودة إلى المحافظة اوالمتعاونین معھا  ینص على أنھ ال یحق لعناصر داعش 2016، عندما أصدر مجلس المحافظة مرسوماً في عام كان ھذا ھو الحال في صالح الدین      77

الت داعش المشتبھ ، "العراق: تھجیر واحتجاز لعائفترة عشر سنوات في الحیاة. انظر وأن األقارب المباشرین لعناصر داعش سیتم طردھم ومنعھم من العودة إلیھا.
 بھم"

 میثاق اھل ھیت في االنبار.      78

https://www.hrw.org/news/2018/02/25/iraq-families-alleged-isis-members-denied-ids
http://iraqdtm.iom.int/images/MasterList/20211284641795_DTM_119_Report_November_December_2020.pdf
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لة الجاني ، وینتھي األمر بالطرف المذنب بدفع ما یسمى شعبیا "الدیة". االتفاق على دفع (الدیة) ال یعني بالضرورة أن قبییة (الدیة)وعادة ما تكون ھذه التسویة مال     79

ع حداً لدوامة العنف. وتض ، یجب أن تنھي النزاعمجرد االتفاق على التسویة ودفعھا، تتخلى قبیلة الضحیة عن حقھا في االنتقام. بتعترف بالذنب. ومع ذلك، بقبول الدفع
ھا مقابلة أجرا، تعرضت بعض العائالت التي یُعتقد أنھا تنتمي إلى داعش للمضایقات والعنف بعد عودتھا إلى دیارھا على الرغم من وجود اتفاق. المصدر: مع ذلك
CIVIC نوفمبر / تشرین الثاني  7، القبلیة في العراق الھش"، مؤسسة القرن ، "العدالة. ھالي بوبسین2019تشرین الثاني  ،مع زعیم عشائري في یثرب، صالح الدین
2019 ، https://tcf.org/content/report/tribal-justice-fragile-iraq/ جینات ، "آلیات العدالة القبلیة والحلول الدائمة للعائالت ذات االنتماء المدرك لداعش  ؛

 .2020،" المنظمة الدولیة للھجرة ، 
، فإن دینامیكیات لكعالوة على ذ الدولة العراقیة. ، فھي غیر موحدة وغیر معترف بھا قانونًا من قبلیر رسمیة وقائمة على العرف. لذلك، غلعدالة القبلیة، بحكم تعریفھاا      80

، یمكنھم یة التفاوض. وبالتاليكبر على عملل یتمتعون بنفوذ أ، حیث إن بعض القبائل األكثر قوة وزعماء القبائنظام من أن یكون عادالً وحیادیًاالقوة بین القبائل تمنع ال
ى تتوصل القبائل إلى تح، فمن المالحظ أن الشرطة المحلیة والقضاء یمتنعان أحیانًا عن التدخل في أي نزاع أثیر على مسؤولي الدولة. ومع ذلكممارسة المزید من الت
 لھش".، "العدالة القبلیة في العراق ااتفاق. انظر، بوبسین

، وأصدر عضاء داعشأتفاق ضد عودة عائالت ، توصلت السلطات المحلیة وزعماء العشائر والمجتمعات وقادة الجھات األمنیة المحلیة في البعاج إلى ا2018في عام       81
مع زعیم عشیرة  CIVIC". المصدر: مقابلة أجراھا  تعلیمات بأنھ "ال یجوز ألي شیخ أو مختار ختم [وثائق] شخص ما". من لدیھ ابن أو أخ أو أب من أعضاء داعش

 26، انتمائھم لداعشعائالت المشتبھ ب . انظر أیضا: العراق: القوات المحلیة تنفي2020عربیة سنیة من منطقتي قیروان والبعاج في غرب نینوى عبر الھاتف، نیسان 
في  .https://www.hrw.org/news/2018/04/26/iraq-local-forces-banish-isis-suspects-families، حقوقیة ھیومن رایتس ووتش ،2018نیسان 

، ممنوعون من تعضاء داعش المزعومین في المخیما، تقرر ابقاء أفراد عائالت أبحضور رئیس بلدیة المدینة 2019م اجتماع عشائري في مدینة الرمادي وقع في عا
. 2019ول ، تشرین األكومیة تعمل في العراق عبر الھاتفمع موظف في منظمة غیر ح CIVICأجراھا العودة إلى المدینة إلى أجل غیر مسمى. المصدر: مقابلة 

 .2019أثیرت القضیة أیضا خالل اجتماع الحمایة بین الشركاء اإلنسانیین في أربیل في تشرین الثاني 
 .2019فمبر مع مواطن وزعیم عشیرة من ناحیة یثرب بصالح الدین، نو CIVICمقابالت أجراھا       82
 .2021مع رب أسرة من ناحیة العیاضیة في تلعفر عبر الھاتف في كانون الثاني  CIVICمقابلة أجراھا       83
لوم في االرتفاع األخیر في للمراقبة من قبل األجھزة األمنیة واالستخباراتیة في العراق. ألقى مسؤولون عراقیون بال تخضع العائالت التي یُعتقد أنھا مرتبطة بداعش     84

صم ھذه بو ، ألنھ یخاطرغیر واضح وینبغي مزید من التحلیل، فإن الرابط ش" إلى مناطقھم األصلیة. ومع ذلكھجمات داعش على عودة ما یسمى بـ "عائالت داع
ھم بأن خالیا داعش ، "داعش في العراق". كما أعربت السلطات المحلیة وعناصر من القوات األمنیة في كركوك ودیالى عن قناعتبشكل أكبر. انظر، الھاشمي العائالت

الت عائلیة بعناصر ین تربطھم صفي ھاتین المحافظتین تتلقى المساعدة من جزء من السكان المحلیین الذین ال یزالون یتعاطفون مع أیدیولوجیة داعش المتطرفة والذ
عام واإلمدادات". ، "ینزلون [من جبال حمرین] لیالً لرؤیة عائالتھم التي تعیش في ھذه القرى وتحصل على الطأحد األشخاص الذین تمت مقابلتھم داعش. وكما قال

 .2019مع ضابط شرطة محلي من داقوق بمدینة كركوك، آب  CIVICمقابلة أجراھا 
، فیدیو تم تحمیلھ على ت األنباركان قائدا لقیادة عملیا، في لقاء مع زعماء العشائر والمجتمعات في األنبار عندما العراقیة المشتركة، اللواء في العملیات الغنامناصر      85

 /https:// www.facebook.com/iraforces/videos/274753610526577،  2019تموز / یولیو  9 فیسبوك في
یمنع "عودة أي . و2019آب  9 من قادة العشائر والمجتمعات من ناحیة العیاضیة في تلعفر بمحافظة نینوى في 90یثاق الشرف لعشائر العیاضیة" أكثر من وقع "م     86

ابیة ". ینص التنظیمات اإلرھ نوا براءتھم أمام المحاكم بشرط أال یكونوا من أنصار، ما لم یعلوأفراد عائلتھ من الدرجة األولى متورطا في أعمال إرھابیة -شخص 
لعودة بأمان إلى ، على أن عائالت أعضاء داعش "یمكنھم اقادة المجتمع من محافظة األنبار من 38من قبل  2016، الموقع في یولیو / تموز "میثاق شعب األنبار"

 ، ویقسمون على ذلك ".ناطقھم بعد إعالن نبذھم وأفعالھم، ورفع دعوى قضائیة ضدھمم
لسلطات المحلیة. ن واألمنیین وا، قد تتعرض المفاوضات القبلیة للخطر بسبب دینامیكیات القوة الخاصة بین القبائل والفاعلین السیاسییي بعض المناطق المتأثرة بالنزاعف      87

ملة في المنطقة التھامھم بدعم في دیالى من العودة إلى دیارھم من قبل المجتمعات المجاورة والجھات األمنیة العا النیةیالخ، یتم منع النازحین من بلدة على سبیل المثال
خالف. ومع ذلك، ) لتسویة الةفع (دی، وافق التمیمي على دبرعایة عضو مجلس النواب العراقي أنشطة القاعدة وداعش في المنطقة. وفي مفاوضات المصالحة القبلیة

، لم یتم التوصل إلى اتفاق. المصدر: نیة في المنطقة. حتى ھذا التاریخعم أنھا تحت تأثیر الجھات األمزُ  -، وطلب زیادة تفاق على سعر التسویة، تراجع التمیميبعد اال
مل في دیالى عبر ع موظف فاعل إنساني یعم CIVIC. مقابلة أجراھا 2019مع قیادي مجتمعي من الخیالنیة في مخیم الوند للنازحین، نوفمبر  CIVICمقابالت أجراھا 

 .2019الھاتف، تشرین الثاني 
سلطات المحلیة والوطنیة ترفض بعض القبائل دفع "الدیة" ألنھم یرون في ذلك اعترافًا بالذنب. وافق الشیعة من یثرب على إسقاط مطلبھم "بدیة" وقبول تعویض من ال      88

 CIVICینار. مقابلة أجراھا د، وافق الوقف السني على دفع سبعة مالیین دینار والحكومة المحلیة ستدفع الملیوني ار عراقي ُطلبتن تسعة مالیین دینبدالً من ذلك. ومن بی
یًا حشمة شخص قبیلة البو مع شیخ من CIVIC. مقابلة أجراھا 2019عبر الھاتف مع عضو في منظمة غیر حكومیة تعمل على قضایا الحمایة في صالح الدین، أكتوبر 

ط المحلي بالوطني" ، "العالقات بین آلیات السالم المحلیة في العراق وھیاكل الحكم األخرى: ربأیًضا: ماك سكیلتون وأسامة غزیري. انظر 2019، نوفمبر في یثرب
Chemonics  2020، أبریل. 

االلتحاق  2018-2017ي ، طلبت وحدات الحشد الشعبي الموجودة في المنطقة من النازحین الراغبین في العودة إلى مناطقھم األصلیة ففي دیالى والمحافظات األخرى       89
، رالي مدینة كمع موظف في منظمة غیر حكومیة تعمل في محافظة دیالى ف CIVICبقوات الحشد الشعبي المحلیة كشرط للتمكن من العودة. المصدر: مقابلة أجراھا 

 .2019مع محلل أمني عبر الھاتف في نوفمبر  CIVIC. مقابلة أجراھا 2019تشرین الثاني 
، "عند طرف لزات الحشد الشعبي تابعة لھا. انظر، جاستون وشو، شجع فاعلون امنیون مثل فیلق بدر على إنشاء مجموعات محلیة من وحد2014منذ عام       90

 در وشاركوا في تحریر المنطقة من داعش.ب -سبیل المثال انضم أعضاء من قبیلة زركوست (عرب شیعة) إلى الحشد الشعبي  على"الرمح.
 .2019مع نازحین مدنیین من السعدیة نازحین في مخیم الوند، خانقین، نوفمبر  CIVICمقابالت أجراھا       91
بعد ذھابھ  -ن حصولھ على تصریح أمني على الرغم م -إن شقیقھ قد اختطف من قبل وحدات الحشد الشعبي المحلیة  CIVICلـ ، قال أحد النازحین على سبیل المثال      92

ضن للمضایقة إن النساء تعر CIVICلـ للتحقق من وضع منزلھ. وأوضح الرجل أن شقیقھ احتجز في مركز اعتقال غیر قانوني وتعرض للتعذیب. وقالت نازحة أخرى 
ازحین في مخیم نمع نازحین مدنیین من قریتین في ناحیة السعدیة  CIVICة بعد محاولتھن جمع بعض متعلقاتھن من ممتلكاتھن. المصدر: مقابالت والطرد من القری

 .2019الوند بخانقین نوفمبر 
 صفوفة تتبع النزوح.، مة. انظر: المنظمة الدولیة للھجرة، لم تتزاید العودة إلى السعدی2020 رغم إغالق مخیم الوند نھایة      93
ل في دیالى (مقابلة عم. موظف من منظمة غیر حكومیة ت2019مع مدني وقائد مجتمعي من الخیالنیة في مخیم الوند للنازحین، تشرین الثاني  CIVICمقابالت أجراھا        94

) أن أصل ھذا 2020، آب / أغسطس حت المحافظة (مقابلة في أربیلأوض) ومحلل أمني یراقب التطورات األمنیة في المنطقة. كما 2019، تشرین الثاني عبر الھاتف
 .2014النزاع العشائري سبق توسع داعش في 

ذا تجرأ على العودة. أخبر إلى خطب لمختار البزول على وسائل التواصل االجتماعي ھدد فیھا بقتل أي فرد من قبیلة الخیالنیة إ CIVICوأشار النازحون الذین قابلھم       95
: مقابالت أجراھا یالنیة والقرى المجاورة تھدد سكان قریة الخیالنیة. المصدریدات مكتوبة على عدة مبان في الخعن تھد CIVICظف بإحدى المنظمات اإلنسانیة مو

CIVIC  مقابلة أجراھا 2019مع مدني وقائد مجتمعي من الخیالنیة في مخیم الوند للنازحین، نوفمبر .CIVIC ى عبر الھاتف، مع موظف فاعل إنساني یعمل في دیال
 .2019مع محلل أمني یتابع التطورات األمنیة في المنطقة، تشرین الثاني  CIVIC. مقابلة أجراھا 2019تشرین الثاني 

 .2019مع أحد المدنیین من الخیالنیة، مخیم الوند للنازحین، نوفمبر  CIVICمقابلة أجراھا       96
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قتھم. ورفضت لتسلیم نسخ من بطاقات الھویة لھؤالء النازحین الذین یرغبون في العودة وطلب مواف 2017المقدادیة في عام قائمقامیة مثلوا المجتمع من الخیالنیة زار م      97

 ائدمع ق CIVICمصدر: مقابالت أجراھا ، بحجة أن النازحین سیحتاجون إلى تسویة الخالف مع عشیرة بني تمیم في البزول من أجل العودة. السلطات المنطقة الطلب
 .2019مع موظف فاعل إنساني یعمل في دیالى عبر الھاتف، تشرین الثاني  CIVIC. مقابلة أجراھا 2019مجتمعي من قریة الخیالنیة في مخیم الوند للنازحین، نوفمبر 

 ،2020نوفمبر / تشرین الثاني  16"العراق: ال عدالة في حاالت االختفاء القسري" ، ھیومن رایتس ووتش ،       98
 https://www.hrw.org/news/2020/11/16/iraq-no-justice-enforced-disappearances 

 ، 2020یولیو / تموز  19"إقلیم كردستان العراق: منع العرب من العودة" ، ھیومن رایتس ووتش ،       99
 https://www.hrw.org/news/2020/07/19/kurdistan-region-iraq-arabs-blocked-returning . 

    ولم یكن  2015ي عام فن على سبیل المثال ، لم یُسمح للعرب السنة من جلوالء بالعودة إلى قراھم بعد طرد داعش من قبل قوات األمن التابعة لحكومة إقلیم كردستا   100
ت أمن حكومة إقلیم . شھادة من ویلقي السكان باللوم على قوا2017بإمكانھم فعل ذلك إال بعد انسحاب قوات حكومة إقلیم كردستان ونشر القوات العراقیة في عام .
لى تشرین الثاني ناحیة خانقین بدیامع زعیم عشائري ومدني من منطقة جلوالء ب CIVICكردستان في تدمیر ممتلكات عربیة في المنطقة. المصدر: مقابالت أجراھا .

مجردون نفي و. انظر أیضا: "العراق: 2019مع محلل یرصد التطورات األمنیة والسیاسیة في دیالى عبر الھاتف، تشرین األول  CIVIC. مقابلة أجراھا 2019
 2016الثاني  كانون 20ممتلكاتھم: تھجیر قسري وتدمیر متعمد في شمال العراق" ، منظمة العفو الدولیة ، .من

          ،https: //www.amnesty.org/en/documents/mde14/3229/2016/ar/ ؛ 
          CIVIC  2019، "نرید فقط أن یحمینا شخص ما": تحدیات الحمایة المدنیة في كركوك ، دیسمبر ، 

https://civiliansinconflict.org/publications/policy/civilian-protection-challenges-in-kirkuk /. 
 .2019مع نازحین من منطقة حسن شام في مخیمات نینوى وحسن شام وخازر، نوفمبر  CIVICمقابلة أجراھا     101
 .2020مع موظف في منظمة إنسانیة تراقب نزوح وعودة النازحین، سبتمبر  CIVICمقابلة أجراھا     102
 ویة الكردیة ، ُسمح للجماعات الرع. وعلى وجھ الخصوص2019مع نازح من منطقة حسن شام في نینوى، مخیم حسن شام للنازحین، نوفمبر  CIVICمقابلة أجراھا     103

ان لعدم عودة العائالت ، ألن أحد األسباب التي قدمتھا سلطات حكومة إقلیم كردستیزید من إحباط النازحین داخلیًا برعي ماشیتھم في القرى غیر المأھولة. وھذا ما.

 النازحة داخلیًا إلى قراھم ھو كون ھذه القرى مدمرة وملوثة بالذخائر المتفجرة..
كومیة مع موظف من منظمة غیر ح CIVIC. مقابلة أجراھا 2019ر، نوفمبر مع نازحین من منطقة حسن شام في مخیمي حسن شام وخاز CIVICمقابالت أجراھا     104

 .2019تعمل في نینوى وأربیل، تشرین األول .
ین ة الخاصة بعودة ھؤالء النازح، فإن سلطات حكومة إقلیم كردستان ترید إدراج االتفاقیCIVICلتي قابلھا وطبقاً لموظفي األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة ا    105

المتحدة والجھات الفاعلة  مع موظفي األمم CIVICداخلیاً في مناقشة أوسع حول الوضع والسیطرة على األراضي المتنازع علیھا. المصدر: المقابالت التي أجراھا .

 .2020وعبر الھاتف في سبتمبر وأكتوبر  2019في المجال اإلنساني شخصیًا في نوفمبر .
، بما في ذلك ناحیتي آمرلي ى مناطق شاسعة من جنوب وغرب طوزلع -دعم من بعض العرب السنة المحلیین والتركمان ب -، سیطرت قوات داعش  2014في یونیو     106

ما أدت عملیة ندع، 2014ة حتى أكتوبر / تشرین األول قوات العراقیة المدعومة من وحدات الحشد الشعبي والقوات المحلیة على خط المواجھالوسلیمان بك. سیطرت .

حاب البیشمركة انسقوات العراقیة ووحدات الحشد الشعبي وقوات حكومة إقلیم كردستان إلى طرد داعش من معظم منطقة طوز. منذ تلك اللحظة وحتى المشتركة ضمت .

، فر یم كردستانانسحاب قوات حكومة إقللكن مع ، تم تقسیم السیطرة على المنطقة بین قوات أمن حكومة إقلیم كردستان ووحدات الحشد الشعبي. 2017في أكتوبر .

والمواطنین  بي، مع اشتباكات بین وحدات الحشد الشعأعمال عنف في مدینة طوز خورماتو آالف السكان األكراد من المنطقة خوفا من العنف الطائفي. أعقب ذلك.

لشدید في المنطقة إلى إصدار رئیس الوزراء حیدر العبادي األمر بسحب وحدات ار األمني ، وتشرید السكان األكراد المتبقین. أدى التدھوالمسلحین، وتدمیر الممتلكات.

 .2018في ینایر  السریع قوات التدخلالحشد الشعبي ونشر .
 .2019مع مدنیین من ناحیة طوز یعیشون في مدینة كركوك، تشرین الثاني  CIVICمقابالت أجراھا     107
 .2019مع مواطن من ناحیة أمرلي في طوز بمدینة كركوك، تشرین الثاني  CIVICمقابلة أجراھا     108
  نطقة وعودة النازحین. ار المسلطت تقاریر عدیدة الضوء على السلوك التعسفي لوحدات الحشد الشعبي التركمان الشیعیة في المنطقة باعتباره مصدر قلق الستقر   109

مارس / آذار  18،  تس ووتشالتحریر: المیلیشیات العراقیة وما بعد أمرلي" ، ھیومن رایعد الدمار الذي حل ب، "على رأس الرمح" ؛ و " انظر،جاستون وشولز
2015 https://www.hrw.org/ report/2015/03/18/after-liberation-came-destruction/iraqi-militias-and-aftermath-amerli.  

 .2019ناحیة أمرلي في طوز بمدینة كركوك، تشرین الثاني  مع مختار قریة في CIVICمقابلة أجراھا     110
ألف كردي  30ا یقرب من وأعمال العنف التي أعقبت ذلك إلى تھجیر م 2017أدى انسحاب قوات األمن التابعة لحكومة إقلیم كردستان في أكتوبر / تشرین األول     111
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یشیر إلى أنھ قد یكون ملوثاً بمواد متفجرة. یُعرف ھذا  داعشالفتة تحذیریة على مبنى ُدّمر أثناء القتال ضد تنظیم  ، العراق:، الرمادي، األنبار2019نوفمبر تشرین الثاني / 
 ، وھو عبارة عن مستوطنة غیر رسمیة للنازحین داخلًیا. یجب أن یكون البالغون واألطفال الذین یعیشون ھناك على درایة بالمناطق الملوثة8مع السكني غیر المكتمل بالكیلو المج

 .بالمتفجرات وأن یتخذوا االحتیاطات الالزمة
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