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الدورة الرابعة واألربعون
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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

زايرة إىل العراق
تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا* **

موجز

زارت املقررررا اصا ررع امل نيررع إلقررو امنررران ل م ررر ين اخ يررا ،سيررري يا خيمينرري  -امررار ،
ال را يف الفرتا من  15إىل  23شباط/فرباير .2020
ومن ررش ي رريد ررو  6مالي ررخ ش ررعا ي ررخ ع ررام  2014و 2017نتيج ررع ل ن رزان ي ررد ينة رري الدول ررع
امسالميع يف ال را وال را (ينةري الدولرع امسرالميع) املنصر ااي ريا ،مرا فترا ال ررا يواجره ردتت يف ي بيرع
االحتياجررات امنر ررانيع والتو ررل إىل ح ررول ا م ررع لفا رردا  1,4م يررون ش ررعا م ررا زالروا يف حال ررع ي ررر  ،ويف
التص ررد ل ص ر و ت ال ر يواجدد ررا م ررن ع ررا وا إىل م روارند األ ر يع .ويأر ر املق ررررا اصا ررع ش روا ل ي ر ر ن
احتياجررا ادررا ا مررن املررراعدا وال قبررات الر ررول ون حصررو ع ر الو ر واصرردمات ،والقيررو ع ر
الو ررول الر يواجدد ررا افدررات الفاع ررع يف الررال امنررراا ال ام ررع يف ال ررا  ،وعم ي ررات إ ررال املعيم ررات
مرررخرا ،وعم يررات الرردمت الر يررر إىل ال ررو ا القررريع والت رريد الأررانو  .وي ررا املقررررا اصا ررع ي ررا حالررع
األق يات امثنيع والدينيرع امل رر ا ،واألسرر امل رر ا يررب اريباردرا املتصرور يتنةري الدولرع امسرالميع يف ال ررا
وال ا  ،واألرفال امل ر ين ،والتقارير املت قع ل نف افنر وافنراا يد امل ر ين اخ يا.
ويأ ررمل املق ررررا اصا ررع ع ر حالوم ررع ال ررا الدااري ررا ع ررد ا م ررن الت ررداي ل تص ررد ل ت ررر
الررداخ  ،يرردع مر ن التمررا الرردوجي .ولر ع ر ادالومررع ن يوا ررل يقرردا املررراعدا امنرررانيع إىل
امل رر ين اخ يرا وال ا ردين اتتراجخ ،و ن يزيرد مررن جدرو التنميرع ويأبيرا االسرتقرار .ولردع ح ررول
ا م ررع ،ال ي ررد م ررن اد رراا ي ررداي م ررززا ومتماس ررالع لت زي ررز التماس ر االجتم رراع واملص ررادع وال دال ررع
وافرب ،مب اركع امل ر ين اخ يا ،ع الص يدين الورمل وات .

__________

*

**

يُ َّم موجز ريشا التقريررر يميررا ال اررات الرميررع .مررا التقريررر نفررره ،الروار يف مرفر ريررشا املرروجز ،فرريُ م ل اررع الر
قُ ّد هبا و ل رييع فقط.
قدمع له.
ايُف ع ن ر ريشا التقرير ي د اتريخ الن ر االعتيا لةروف خارجع عن إرا ا افدات ال ُم ّ

)GE.20-06664(A



A/HRC/44/41/Add.1

املرفق
تقري ررر املقر ررررة اخلاص ررة املعنير ررة حبق رروق اإلنسر رران للمش ررردين داخلير ررا عر ررن
زايرهتا للعراق
أوال -مقدمة
زارت املقررا اصا ع امل نيع إلقو امنران ل م ر ين اخ يا ،سيري يا خيميني  -امرار ،
-1
ال را يف الفررتا مرن  15إىل  23شرباط/فرباير  2020يردعوا مرن حالومتره .وكران ا ردف مرن زتر را را
م ومررات مباشرررا عررن حالررع حقررو امنررران ل م ررر ين اخ يررا يف ال ررا  ،واحتياجررا مررن املررراعدا
وشوا د املت قع دمايع ،والتقد اترز و إلا ح ول ا مع .وجاءت زتر ا يف عقرا زترا ثأرل
األمر ررخ ال ر ررا امل ر ررمل إلقر ررو امنرر رران ل م ر ررر ين اخ ير ررا عر ررا  2010وزترا املال ر ررف الرر رراي لوالير ررع
عا  .)1(2015وقد سافرت إىل يادا و رييل ونينوى (مبا يف ال املو ل) و ريوك.
وي رالر املقرررا اصا رع حالومرع ال ررا ع ر عو را لرزترا الب رد وع ر الت راون الرفيرا املرررتوى
-2
الش قُ ّد ع املرتوتت اال ا يع وامق يميع وات يرع ،مبرا يف الر مرن جانر حالومرع إق ري كر سرتان
واتافةات .كما ي الر ادالومع ع احرتامدا الالامل الستقالل واليتدرا وفقرا الختصا رات الرزترات
القطريع ال يقو هبا املال فون يوالتت يف إرار امجراءات اصا ع.
والتقررا املق ررررا اصا ررع ثن رراء زتر ررا مبررررولخ حال رروميخ ع ر املر ررتوتت الورني ررع وامق يمي ررع
-3
وات يع .فف يادا  ،التقا مبررولخ من مالت ر ي الوزراء ،ووزارا اصارجيع ،ووزارا الداخ يرع ،ووزارا
ا جرا واملدجرين ،ووزارا ال دل ،واملركز امل رتك ل تنري والر د .واجتم ا مبررولخ من حالومع إق ي
كر ستان يف رييل ،مبن فيد وزير الداخ يع ،ور ي إ ارا ال القات اصارجيع ،وثأ ون عن املركز امل رتك
لتنررري األزمررات .وع ر مرررتوى اتافةررات ،التقررا مبررررولخ يف نينرروى و ريرروك .واجتم ررا ي ر ا مررا
ما خ و ع اء من الر الدي وماس يف يادا .
والتقا املقررا اصا ع يفري األم املتحدا القطرر  ،وثأ ر التمرا املردا ،وجدرات فاع رع يف
-4
الر ررالخ امنرر ررا ا واممنر ررا  .ورير ر ي ر ررالر يوجر رره خر رراني ا ر ر املمأر ررل اصر رراني ل مر ررخ ال ر ررا (املنرر ر
املقي /منر ال رون امنررانيع) ،وي أرع األمر املتحردا لتقردا املرراعدا إىل ال ررا  ،مبرا يف الر مالتر
حقو امنران ومالت ر ي املوظفخ التراي خ را ،ومفويريع األمر املتحردا الرراميع دقرو امنرران
ر ا ل ررزترا ورو ررا .كمررا ي ررالر ثأ ر مالت ر ينررري ال رررون امنرررانيع،
ع ر الرردع القرري املقررد
ومفوير رريع األمر ر املتحر رردا الرر رراميع ل ر رررون الالجلر ررخ ،واملنةمر ررع الدولير ررع ل دجر رررا ،وير رررامت األمر ر املتحر رردا
ل مرررتورنات الب رريع ،ومنةمررع األمر املتحرردا ل طفولررع (اليونيرررف) ،و ررندو األم ر املتحرردا ل رررالان،
ورييلع األم املتحدا ل مراواا يخ افنرخ ومتالخ املر ا ،و ا را األم املتحدا لإلجراءات املت قع أللارا ،
وير رررامت األ شير ررع ال ر ررامل  ،وير رررامت األمر ر املتحر رردا اممنر ررا  ،وكر ررشا ع ر رراء التمر ررا املر رردا ،الر ررشين قر رردموا
م ومررات قيمررع يت ر مبرر لع الت ررر الر داخ  .وي ررر عررن امتنالررا ل مجموعررع ال امليررع ل حمايررع و موعررع
محايررع ال ررا ع ر الت رراون املمترراز والرردع اميررايف املقرردمخ .وي رررتف املقررررا اصا ررع ل مررل الرا ررا الررش
جنزيه املنةمات املشكورا عاله لتقدا الدع واملراعدا ل م ر ين اخ يا وال ا دين يف ال را .
__________

()1

2

انةر  A/HRC/16/43/Add.1و.A/HRC/32/35/Add.1
GE.20-06664

A/HRC/44/41/Add.1

كما ي اورت املقررا اصا ع ما امل ر ين اخ يا اخل املعيمات وخارجدا ،مبن فيد النراء
-5
واألرفال ،من خالل مناق ات فرقع الرتكيز واملناق ات الأنا يع .وقد ُشّر ال ديد من ريرالء األشعاني
عدا مرات وقاموا مبحاوالت فاش ع ل و ا إىل منارقد األ يع.

اثنيا -سياق التشرد الداخلي يف العراق
شرردد ال ررا  ،كمررا اكررر املال فررون الرررايقون يرروالتت ،عرردا موجررات مررن الت ررر الررداخ يف
-6
اترخيه يرب النزان املر ح وال نف امثمل والطا ف  .وكانا موجع النزوح األخ ا النا ع عن النزان يد
ينةرري الدولررع امسررالميع يف ال ررا وال ررا  ،املنصر اايير ا ،حمررل يركيررز ريررشا التقريررر ،موجررع كبر ا ي ررالل
خاني ،حيث ي ر و  6ماليخ شعا اخ يا يخ عام  2014و.)2(2017
ومررا ن الت ررر يررد يف وا ررل عررا  ،2014كرران كرررب يرردف يف النصررف الأرراا مررن عررا
-7
عنردما اسررتوىل ينةرري الدولررع امسررالميع ع ر املو ررل وعردا منررار يف ررال ووسررط ال ررا  .وقررد شررنا
قروات األمررن ال راقيررع عم يررات عرررالريع السررت ا ا الررريطرا ع ر ريررشه املنررار  ،يرردع مررن ق روات املدررا
امل رتكع  -عم يع ال ز الص  ،والبي مركع (القوات املر حع دالومع إق ري كر سرتان) ،وقروات اد رد
ال ر (وري ر منةم ررع جام ررع ام ررا ع رردا اع ررات مر ر حع) ،ومق رراي خ حم ي ررخ وقب ي ررخ .و ت ري ررشه
ال م يات ال رالريع إىل موجات إيافيع من الت ر ما يقردمدا .واسرتمرت عم يرع اسرت ا ا املو رل مرن
ي ررين األول /كترروير  2016حررمت متوز/يوليرره 2017؛ ويف كررانون األول /يرررمرب  ،2017ع نررا ادالومررع
انتداء ال م يات ال رالريع يف ال را يد ينةي الدولع امسالميع.
2014

ويوجه عا  ،فرر م ةر امل رر ين اخ يرا إىل املنرار اد رريع واملنرار اتيطرع هبرا ،وفررت ق يرع
-8
إىل املعيمات .ويف وىل موجات الت ر  ،استقب ا يا حمافةات ال را امل ر ين اخ يا إىل حد ما،
ما است افع موعات كبر ا مرن جانر إق ري كر سرتان ال ررا وحمرافة ياردا واألنبرار .ويف املوجرات
الالحقررع ،اعتم رردت اتافةررات سياس ررات كأ ررر ررامع إزاء الو ررول؛ وج رررى يوجيرره ي رردفقات امل ررر ين
يص ررورا متزاي رردا ررو أيم ررات من ر ا اخ ررل حمافة ررع الت ررر نفر رردا ،ث ررا ى إىل اريف رران النر رربع امللوي ررع
ل م ر ين اخ يا يف املعيمات(.)3
ويف ح ررخ ع ررا ي ررد امل ررر ين اخ ي ررا إىل من ررارقد األ ر يع م ررا م رررور الر ررنخ عن رردما اس ررت يدت
-9
املنررار مررن ينةرري الدولررع امسررالميعُ ،ي ررد عررن كرررب الترردفقات ي ررد كررانون األول /يرررمرب  .2017وحررمت 31
كررانون األول /يرررمرب  ،2019ك رران قررد عررا  4,6مالي ررخ شررعا( .)4وقررد كان ررا سياسررات حالومررع ال ررا
مرثرا يف ي جيا عم يات ال و ا؛ نه ُي د ي ا عرن عم يرات عرو ا مبالررا وقررريع و مكرراه ،إيرافع إىل
حاالت عرق ع ال و ا.
 -10ويف  31كر ررانون األول /يرر ررمرب  ،2019كر رران ر ررو  1,4م ير ررون شر ررعا ،يتر ر لفون مر ررن أت ر ررف
الفلررات الر يتط ر ُلجررا حمررد ا ا رردف لتحديررد ح ررول ا مررع ل قبررات الر يواجدولررا ،ال يزالررون يف
__________

()2
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مالت ر ر ينر ر رري ال ر رررون امنر ر ررانيع ،ت ر ررع عام ر ررع ع ر ررن االحتياج ر ررات امنر ر ررانيع ال ر ررا  ،2020 ،ي ر ررين الأ ر رراا/
نوفمرب  ،2019الصفحع .4
املنةم ررع الدولي ررع ل دج رررا ،الفري ر ال ام ررل امل ررمل ل ررو ا والتحقي ر االجتم رراع  ،س رربا البق رراء :يص ررنيف الت ررر
الررش رررال مررده يف ال ررا (،)Reasons to Remain: Categorizing Protracted Displacement in Iraq
ي رين الأاا/نوفمرب .2018
املنةمع الدوليع ل دجرا ،مصفوفع يتبا الت ر  ،ي رين الأاا/نوفمرب  -كانون األول /يرمرب  ،2019الصفحع .1
3
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حالررع ي ررر اخ ر ( .)5وقررد انتقررل ال ديررد مررند مررن مالرران ي ررر إىل خررر ،و ُشررر وا مرررا خرررى ي ررد حماولررع
فاشر ر ر ع ل ر ر ررو ا إىل منر ر ررارقد األ ر ر ر يع .ويف الوقر ر ررا نفرر ر رره ،يواجر ر رره ال دير ر ررد مر ر ررند  ،سر ر رواء كر ر ررانوا ي ي ر ر ررون
اخ ررل املعيم ررات و خارجد ررا ،التميي ررز وان رردا األم ررن وظ ررروف م ي ررع عر ر ا ،ويال ررافحون م ررن ج ررل ي بي ررع
االحتياجات األساسيع.
 -11وقد ي رض الرالان امل ر ون لتجار قاسيع من ال نف وادر  .وقد مت وال يزال لر يوثي
الفة ررا ا ال ر ا ريالبد ررا ينة رري الدول ررع امس ررالميع ،مب ررا يف ال ر عم ررال القت ررل ،والت ررشي  ،واال تص ررا
واالسرررتقا افنرر  ،وانيررد األرفررال واسررتعدامد  ،وامك رراه ع ر ياير الرردين ،واالسررتدداف املت مررد
ل ق يات ،وال قا ال ديد ل رالان .ويف الوقا نفره ،ال يرزال ان ردا األمرن يف ال ررا ي رالل ردت
ل مجتم ررات امل رريفع ،وامل ررر ين اخ يررا ،وال ا رردين ،وافدررات الفاع ررع يف الررال امنررراا ،إا ال ي رزال
خ ررالت ينة رري الدول ررع امس ررالميع ي ررن ريجم ررات .وإي ررافع إىل ادال ررع األمني ررع امل ق رردا ،يوج ررد اع ررات
مر حع يف الب رد ،وي ردا ال يتبرا رييالرل قيرا ا و الر فنرع اد رد ال ر املن ر ويع را قيرا ا ر ري
الوزراء يو فه القا د ال ا لقوات األمن ال راقيع.

اثلثا -االستجابة الوطنية للتشرد الداخلي
 -12يأمل املقررا اصا ع ع حالومع ال را الدااريا عد ا مرن الترداي ل تصرد ل ت رر الرداخ
يطر شمت .فمن الناحيع املرسريع ،ي د وجو وزارا مالرسع ،ري وزارا ا جررا واملدجررين ،متماشريا مرا
التو ر رريع ال امر ررع الر ر قر رردمدا املال ر ررف لوالير ررع دن ين ر ررا الر رردول جدر ررع ينرر رري اخر ررل الفر رررن التنفير ررش
ل حالومررع .وقررد ن ر مالت ر ر رري الرروزراء وعرردا وزارات ،مأررل وزارا الداخ يررع ووزارا ال رردل ،مالاي ر
ويررامت لرتكيررز االريتمررا ع ر أت ررف جوانر الت ر ر الررداخ  .ف ر سرربيل املأررال ،فررا ت وزارا ال رردل
دلا رس ا فرقع متنق ع و عرا ت فرتح مالاير يف املنرار الر اسرت يدت مرن ينةري الدولرع امسرالميع
لتقدا خدمات معا ا حقو امل اليع ل رالان املت ررين ،يف حرخ فرا ت وزارا الداخ يرع دلرا رسر ا
فرقع متنق ع م دار و مدنيع ل م ر ين يف املعيمات .وقد وي ا وزارا ا جرا واملدجررين ،يرمن
خطوات خرى ،خطع لت ويد من ُمرت ثت الا ومناز و دقا هبا يرار لاع.
 -13ويررتالمل افدررو املررشكورا عراله تليررات ينررري شرام ع ،مأررل املركررز امل ررتك ل تنررري والر ررد
اخل ادالومع اال ا يع (املريبط مبج الوزراء) ،واملركز امل رتك لتنري األزمات اخل حالومرع إق ري
كر ستان (املريبط يوزارا الداخ يع) ،لتنري االسرتجايع ل زمرات وإ ارا امل ومرات .وسريالون مرن املفيرد
رررخ التنررري يررخ ريررشه ا يلررات .و ن ر املركررز امل رررتك ل تنررري والر ررد ،يرردع مررن التمررا الرردوجي،
مراكز ل موار التم يع من جل يوف امل ومات ل م ر ين اخ يا وال ا دين والتم ات ات يرع امل ريفع
عن اصدمات ادالوميع واملراعدا امنرانيع املتاحرع ول قيرا محراالت .وقرد سراعدت ال جران القا مرع
ع ر ر الق ر ررات ،مأر ررل فنر ررع الت ر ررايب والرر ر التم ر ر التاي ر ررع ملالتر ر ر ر رري الر رروزراء وفر رران ال ر ررو ا يف
اتافةات ،يف يقدا استجا ت حمد ا األريداف.

 -14وقررد ل بررا حالومررع إق رري كر سررتان ،ال ر يرت رريف البيررع منررا يبق ر مررن امل ررر ين اخ يررا،
واتافة ررات ورا مرك ررزت يف است ررافع مالي ررخ األش ررعاني ال ررشين ش ررر ري ن رزان ينة رري الدول ررع امس ررالميع،
و يردت اسررت دا ا جررديرا لأنرراء لترروف م جر ر لرررنوات عديرردا ،ع ر الرر مررن ال ر ء الأقيررل الواقررا
ع ر موار ريررا اصا ررع .ويتط ر جدو ريررا مزيرردا مررن الرردع مررن ادالومررع اال ا يررع ومررن التمررا الرردوجي.
ر نره مررن املرسرف رفررد ام مرا ات ر يف املنررار امل ريفع مررن جانر الرر طات الر يقرول إن مررن

__________
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ش ر ن ال ر ن يا ر خصا صرردا الديفارافي ررع .ويف ررون ال ر  ،ف ررةن الة ررروف الالزمررع ل ررو ا امل ررر ين
اخ يررا دمرران وي ررالل مرررتن وررروع وك رررا ليرررا موجررو ا ل رررورا يف منررارقد األ ر يع .وإر ررار
ال و ا املبد الش قريه حالومع ال را يف عا  2018جدير لأناء وينبا ن ينفشه الر طات.
 -15و رردف أت ررف الق روانخ والتوجيد ررات الرياس رراييع إىل م اف ررع ق ررات الت ررر ال ررداخ  .وم ررن
األمأ ررع ع ر الر ويررا خطررع ل ت ررويد مبوجر القررانون رقر  20ل ررا ( 2009ي ررويد املت ررررين جرراء
ال م يررات ادرييررع واألخطرراء ال رررالريع وال م يررات امررياييررع) ،يصررياته امل دلررع لقررانونخ رقر 2015/57
و( 2020/2قررانون الت وي ررات) ،الررش يررنا ع ر ي ررويد يررا املروارنخ ،مبررن فرريد امل ررر ون اخ يررا
وال ا رردون ،ع ررن األي ررار ال ر دق ررا هب ر ير ررب ال م ي ررات ال ر ررالريع و األعم ررال امرريايي ررع .وياط ر
القر ررانون الت ر ررويد عر ررن الوفير ررات وام ر ررا ت وعم ير ررات االختطر رراف واملفقر ررو ين واألير ررار الر ر ي حر ر
ملمت الات واآل ر ع ال مالع والدراسات ،وين ا فاا مل افع املطالبات .وعق الت ديل الرش ُقرر
يف عر ررا  ، 2020يفالر ررن اآلن البر ررا يف مطالبر ررات الت ر ررويد عر ررن األير ررار الر ر دقر ررا ملمت الر ررات الر ر
ال يتجاوز  30م يون ينار عراق ع مرتوى اتافةات ،وريو إجراء يددف إىل الت جيل يتجديزريا.
 -16ويفالر ر ن ن ي ر ر خطر ررع الت ر ررويد املر ررشكورا عر رراله ورا ريامر ر ا يف ي زير ررز الت ر ررايف االجتمر رراع
االقتص ررا ل م ر ررر ين اخ ير ررا وال ررو ا املرر ررتدامع ،وإعر ررا ا ين رراء الأقر ررع ير ررخ التم ررات ات ير ررع املت ر ررررا
وادالومع .وري يتط يشل ادالومع مزيد من افدو لتعصيا ميزانيع كافيع ل ت رويد وم افرع عر د
من وجه القصور .ويأمل املقررا اصا ع ع جدو الالمركزيع الراميع إىل ج ل خطع الت ويد يف متناول
اتترراجخ ،وي ررجا ادالومررع ي ررا ع ر استال رراف شررالال خرررى مررن افرررب ل م ررر ين اخ يررا ،وفقررا
ل قانون الدوجي دقو امنران والقانون امنراا الدوجي.
 -17ويف عرا ُ ،2017ويرا أطرط لرردع ال رو ا الطوعيرع ل م رر ين اخ يررا عرن ررير مرنح ماليررع.
ويتط ريشه املبا را املاييع دصيا ميزانيع مناسبع كل سنع و ليات ل رقايع ل مان الصرف الصحيح
ل موال .وينبا ن يالون املب د املمنوح لالل سرا مرن سرر ال ا ردين متناسربا مرا االحتياجرات اترد ا
لالررل سرررا ،مررا مراعرراا ير فدا ،واصرررا ر الر يالبررد ا ،والةررروف امل ي رريع يف منطقررع ال ررو ا .وعررالوا
ع ال  ،فةن دصيا اعتما ات كافيرع يف امليزانيرع لروزارا ال مرل وال ررون االجتماعيرع مرن جرل عر
استحقاقات ادمايع االجتماعيرع وفررني كرر الررز يفالرن ن يرراعد ع ر ي بيرع االحتياجرات الفوريرع
ل م ر ين اخ يا و ع اد ول الدا مع .
 -18ويف الرر ررنوات األخر ر ا ،اير ررطرت حالومر ررع ال ر ررا إىل التصر ررد ملوجر ررع ي ر ررر ريا ر ررع وم قر رردا
وادشت خطوات ل تصد ل تحدتت ال ديدا ال يواجددا .ييد ن ريناك حاجرع إىل اسررتاييجيع كأرر
وال ومتاسالا وإىل جدو كرب ،مبا يف ال يشل جدو ف الع لرد الأارات ،من جل التصد ينجاح
فمي ررا جوانر ر امل ر ررال ع .ويق ررا ع ر الدولر ررع املر ررروليع الر يرر رريع ع ررن م اف ررع الت ر ررر ال ررداخ ومحاير ررع
امل ر ين ،وستالفل االستقرار رالء األشعاني .و عا التما الدوجي إىل ع ريشه افدو .

رابعا -التحدايت احلرجة يف اجملالني اإلنساين وحقوق اإلنسان
ألف -االحتياجات من املساعدة
 -19ي د عامخ من امعالن عن انتداء ال م يات ال رالريع يد ينةري الدولرع امسرالميع ،ال يرزال
ث أ ر ررا الر ر ررالان امل ر ررر ين ،م ر ررا يق ر ررار  4,1مالي ر ررخ ش ر ررعا ،إلاج ر ررع إىل املر ر رراعدا امنر ر ررانيع(.)6
ويفتقر امل ر ون اخ يا يف املعيمات وخارجدا إىل الاشاء وامل وى ومياه ال ر ومراف النةافع الصحيع
__________
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والرعايررع الصررحيع والت رري وفرررني كر ر الرررز و ال يت رراح ر سرروى فرررني حمرردو ا لررشل  .ويتف رراوت
نوعيررع اصرردمات املقدمررع يف املعيمررات يفرراوات كب ر ا ،مبررا ن املعيمررات يررديرريا منةمررات أت فررع .والفقررر
منت ررر ع ر نط ررا واس ررا .وك ررفا راس ررع استقص ررا يع جري ررا م رررخرا ن  76يف املا ررع م ررن امل ررر ين
اخ ي ررا يف املعيم ررات و 65يف املا ررع م ررند خارجد ررا ف ررا وا ي ررد ي بي ررع االحتياج ررات األساس رريع ألس ررري
امل ي رريع( .)7و ي ررد ي ررد امل ررر ين اخ ي ررا املق ررررا اصا ررع دل ر اي ررطروا إىل يي ررا امل روا الاشا ي ررع و ر
الاشا يع ال ي قوريا الفتقارري أل مصدر خر ل نقد .و تا مالجا الطوارئ يف ي د املعيمات إىل
التجديد ع وجه االست جال ،وال سيما يف املعيمرات الر فيدرا سرالان م رر ون منرش مرد رويرل مرن
ر الق ررا رين ع ر ال ررو ا إىل من ررارقد األ ر يع و التو ررل إىل ح ررول ا م ررع .كم ررا ش ررددت املق ررررا
اصا ع حاالت مل ر ين اخ يا ي ي ون خار املعيمات يف مالجا مالتةرع ال يررتويف م راي امل ي رع
الالريفررع .وقررالوا إن النوافررش املالرررورا وعررد وجررو ي روا يف املالجررا يرررتكد عريررع ل وامررل افويررع ،يف
حررخ يبق ر إمرردا ا الاشا يررع مررن ون محايررع مررن افررراان والالررال  .كمررا يواجرره ال ا رردون ر و ت؛
حير ررث ي ر رراا  1,18م ير ررون شر ررعا حاجر ررع ماسر ررع ،ويفتقر رررون إىل اصر رردمات األساسر رريع وفر رررني كرر ر
الر رررز  ،ويواجدر ررون ان ر رردا األمر ررن( .)8و فر ررا كأر ررر مر ررن نصر ررف ال ا ر رردين دن االحتياجر ررات األساسر رريع
ألسرري ال ي ىب(.)9
 -20وثا يأ الق يوجه خاني عد ادصول ع ر الرعايرع الصرحيع .وجترا ال ديرد مرن امل رر ين
اخ يررا وال ا رردين ال ررشين ع ررانوا م ررن ح رردات ررا مع إىل خ رردمات متعصص ررع يف ررال الص ررحع ال ق ي ررع
والدع النفر االجتماع  ،وري خردمات ا برع يف م ةر األحروال .واألشرعاني امل رر ون اخ يرا يف
املعيمرات ثررن ي روزري خرردمات كافيرع يف ررال امليراه والصرررف الصرح م ريررون يصرفع خا ررع لتف ر
األمراض امل ديع ،وريو مر مأ ل جرزن وسرط يقرارير عرن انت رار كوفيرد 19-يف ال ررا  .وكأر ا مرا يرر
وجو نقراط التفتريب إىل حراالت خر و يأبريط ادوامرل الرالإ يرر خ إىل الو رول إىل املرافر الطبيرع
ل رعاي ررع الر ررايقع ل رروال ا وال رروال ا امل مون ررع .والتق ررا املق ررررا اصا ررع دمد ررات رف ررال او إعاق ررع لير ررا
ر إمالاني ررع ل حص ررول ع ر اص رردمات الص ررحيع ال ر جت رراجون إليد ررا اخ ررل املع رري  ،ول رري مبق رردورري
ادصول ع الو فات الطبيع و ال ال ألل يفتقرون إىل الو ووسا ل النقل.
 -21وي قر ررا املقر ررررا اصا ر ررع ،خر ررالل زترا ر ررا امليدانير ررع ،م ومر ررات عر ررن م ر ررر ين اخ ير ررا ر ررا روا
املعيمررات يف حماولررع ل ررو ا ،مبررا يف الر ال ررو ا القررريع و مكرراه ،يفيررد دلر خ ر وا لت ررر نررو ،
ومل يُر ررمح ر ل ررو ا إىل املعيم ررات ير ررب الرياس ررع ادالي ررع .وعن رردما قب روا ني ررع ،مل يُ ررد ير ررجي د
و لتر رراجي مل ي ر ررد ر ر ادر ر يف ادصر ررول ع ر ر اصر رردمات .ورير رررالء األشر ررعاني ،اترومر ررون مر ررن املرر رراعدا
وادمايررع واتررشوفون مررن الرررجالت ،م ريررون صطررر االن رزال يصررورا كأررر إيارراال يف الفقررر والتدمرريب
االجتمرراع  .وج ر ل م ررر ين اخ يررا الررشين ير بررون يف ال ررو ا إىل املعيمررات يف عقررا حماولررع عررو ا
فاش ع إىل منطقتد األ يع ادصول ع املراعدا امنرانيع مأل يقيع الرالان امل ر ين ،ول قبو
ويرجي د ل حصول ع الدع واملراعدا.
__________
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ابء -إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية
 -22يواجر رره املنةمر ررات امنرر ررانيع ر رردتت متزاير رردا عنر ررد الر ر ر إىل الو ر ررول إىل مواقر ررا ال ر رربامت
ويق رردا املر رراعدا إىل امل ررر ين اخ ي ررا وال ا رردين اتت رراجخ .ووفق ررا ل مح ررع ال ام ررع ع ررن االحتياج ررات
امنرر ررانيع  -ال ر ررا عر ررا  ، 2020فقر ررد ُي ر ررد عر ررن وجر ررو قير ررو ع ر ر إمالانير ررع الو ر ررول ،مأر ررل عمر ررال
التعويررف ووج ررو جد ررات فاع ررع مر ر حع وال ررشخا ر املتفج رررا واملر ررا ل املتص ر ع ينق رراط التفت رريب والقي ررو
ام اريع ،يف  93يف املا ع من املقار ات يف ال ووسط ال را .
 -23وي قررا املقررررا اصا ررع يقررارير يفيررد دنرره يُط ر إىل افدررات الفاع ررع يف الررال امنررراا ،مررن
جل نقل األفرا واممدا ات اخرل ال ررا وعررب نقراط التفتريب ،ادصرول ع ر رسرا ل و رول مت رد ا
ي ترب إجرراءات ادصرول ع يدرا مرريقرع وروي رع و رز ا ،و ربحا كأرر ي قيردا مرا مررور الوقرا؛ ويتزايرد
ر ر افدررات الفاع ررع األمنيررع ع ر مرررتوتت اتافةررات واملقار ررات وات يررات ع ر رسررا ل الو ررول
ميررافع إىل الرسررا ل الورنيررع الر يررت ادصررول ع يدررا مررن خررالل امج رراء الررش وي ر ه املركررز امل رررتك
ل تنري والر د .ويف ي د املنار  ،كما ريو ادال يف حمافةع نينوى ،ي ز ما يصل إىل يرا رسا ل يف
وقر ررا واحر ررد .ودت ر ررف املتط بر ررات يف كر ررل موقر ررا؛ وعر ررالوا ع ر ر ال ر ر  ،فر ررةن ي ر ررد رسر ررا ل الو ر ررول
ا الحيع حمدو ا ،ول اديدريا ستمرار.
 -24وقد يفاقمرا إمالانيرع و رول املرراعدات امنررانيع منرش كرانون األول /يررمرب  ،2019عنردما
ع قرا حالومررع ال ررا إ رردار رسررا ل الو رول ل منةمررات ر ادالوميررع ،وريررو قررار كرران لره ثر كبر
ع ر قرردر ا ع ر ال مررل يف الب ررد ويقرردا املررراعدا إىل الرررالان امل ررر ين وال ا رردين .ييررد ن ادالومررع
ي اا عن اداا يداي شرام ع مل افرع ريرشه املرر لع ا امرع ،مبرا يف الر مرن خرالل إن راء خرط سر اخن.
ومررن ال رررور ييرر إ رردار رسررا ل الو ررول الورنيررع إاا ريررد ل جدررات الفاع ررع يف الررال امنررراا ن
يصل إىل امل ر ين اخ يا وال ا دين اتتاجخ.

جيم -الواثئق املدنية والوصول إىل اخلدمات
 -25يواج رره امل ررر ون اخ ي ررا عقب ررات عدي رردا عن رردما ير ر ون إىل ادص ررول ع ر و ر مدني ررع و
اديدريا .وقد فقد ال ديرد مرند و قدر و مروريرا و رو رت مرند ثنراء الت رر  .مرا مرن عاشروا يف
منار يريطر ع يدا ينةي الدولع امسالميع فقد جم ون و ال ي رتف هبا حالومع ال ررا  .وي ررتط
القررانون ال راق ر ادصررول ع ر الو ر املدنيررع يف منطقررع املرررء األ ر يع ،وري ر ال ر كأ ر ا مررا يت ررشر ع ر
امل ر ين اخ يا الرفر إليدا .والو املدنيع ساسيع ل تمتا مبجموعع واس ع من حقو امنران ،أللا
يررمح دصررول ع ر اصردمات األساسرريع ،مبررا يف الر الرعايررع الصررحيع والت ري ( ،)10وخرردمات مدنيررع
م ررن قبي ررل االع ررتاف دال ررع الزوجي ررع وحق ررو امل الي ررع ،وف رررني ال م ررل وحري ررع التنق ررل ،وخط ررط الت ررويد
القا مررع ،واس ررتحقاقات ادماي ررع االجتماعي ررع .وي ررر االفتق ررار إىل الو ر املدني ررع وم ررا يرتي ر ع ي رره م ررن
ميب إىل زت ا ي ف امل ر ين اخ يا ،مبا يف ال إزاء ال نف افنر وافنراا.
 -26وي د مبا را حالومع ال ررا  ،يردع مرن التمرا الردوجي ،سرسرال وحردات متنق رع إىل عرد مرن
املعيمرات جررديرا لأنرراء البررالد وي ررالل ثارسررع جيردا .وي ررجا املقررررا اصا ررع ادالومررع وال ررركاء ع ر
موا ع ريشا ال مل ل مان قيا الوحدات يزترا كرب عد ثالن من املعيمات واملواقرا الر يرت ريف

__________

( )10انةررر ع ر سرربيل املأررال ي أررع األم ر املتحرردا لتقرردا املررراعدا إىل ال را /مفويرريع األم ر املتحرردا الررراميع دقررو
امنرررانThe Right to Education in Iraq. Part One: The legacy of ISIL territorial control on access ،
.to education, February 2020, pp. 11–12
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امل ررر ين اخ يررا ومنررار ال ر و ا ،وموا ر ع التررداي الراميررع إىل يررمان يقرردا ريررشه اصرردمات إىل يررا
اتترراجخ ،مررن ون متييررز .ومررن ال رررور ي ر ا يوسرريا نطررا جدررو التوثي ر مبررا يتجرراوز ا ويررع املدنيررع
والرجل الورمل لي مل شدا ات امليال و ريا مرن الو ر املدنيرع .وعرالوا ع ر الر  ،ي رجا املقرررا
اصا ع ادالومع ع يير إ دار الو ل م ر ين اخ يا عرن ررير اراوز ربقرات الب وقراريرع الر
يرر عا ا ع الرالان امل ر ين.

دال -إغالق املخيمات ودجمها
 -27خالل النصف الأاا من عا  ،2019قا حالومع ال را و ا أيمرات س رال جرزاء
من املعيمات املرتا ع ي الل كاف ونقل املقيمخ اخل املعيمات يف عدا حمافةات ،مأل األنبار
ونينوى و رالح الردين ،والر مرن ون ينرري يف كأر مرن األحيران مرا إ ارا املعيمرات وافدرات
الفاع ررع امنرررانيع الر يقررد اصرردمات ل معيمررات و إشر ار املقيمررخ يف املعرري يوقررا كرراف .وُي اررا
املقررررا اصا ررع إلرراالت نُقررل فيدررا امل ررر ون اخ يررا إىل حمافةررا األ ر يع و نق روا إىل أيمررات خرررى
ر ما عن إرا  ،من ون ي ق م ومات قيقع عن وجدتد  ،ومن ون يقردا عر ك س
راف السرتقبا
يف الوجدع املقصو ا .ويفيد التقارير دن جدرات فاع رع عررالريع و منيرع مرر حع يردخل املعيمرات ع ر
ال ررر مر ررن الطر ررايا امل رردا وامنرر رراا ل معيمر ررات ،حي ررث يقر ررو يفحر ررا الر ررالان واعتقر ررا يف اارير ررل
ل رماات امجرا يررع .ون تيجرع م ررال املعيمرات و دررا ،ي ررا النراق إىل منررار ر منررع و ال يرروفر
الة ررروف املال م ررع الس ررتقبا  ،ويت رررض ال دي ررد م ررند لت رريد ن ررو إىل أيم ررات يف حمافة ررات خ رررى
و مرررتورنات ر رميررع .كمررا ن عررد اليقررخ ي ر ن إ ررال املعيمررات و دررا شررالل يرردوره رردتت
عند يوف اصدمات الت يميع يف املعيمات.
 -28ومرا ن يرردفقات ال ررو ا الالبر ا ع ر مرردى الرررنوات األخر ا واافراض عررد حرراالت الت ررر
افديدا قد يتط بان مت ي د املعيمات من جل استعدا مأل ل موار  ،فةن ريشه القررارات يتط ر
يقييمر ا قيقر ا ل وامررل اصا ررع يالررل أرري  ،لت رراور مررا ررحا املصر حع وامل ررر ين اخ يررا نفرررد ،
ووفق ر ا مر ررار ال ررو ا الق ررا ع ر ر املب ررا ئ .وال ينبا ر ن يباش ررر إ ررال املعيم ررات و د ررا إال عن رردما
يالفررالن كررون ال ررو ا روعيررع ومرررتن ا و منررع ومرررتدامع وكريفررع؛ وال ينبا ر إعررا ا امل ررر ين اخ ي ررا إىل
ماكن يرو فيدا ظروف يفالن ن ير إىل ي ريد نو و إىل أارر ع سالمتد و مند  .ولر
اح ررتا ح ر امل ررر ين اخ ي ررا يف اد رراا ق ررار ي ر ن اد ررول الدا م ررع ( ال ررو ا و االن رردما يف منطق ررع
الت ر و التورخ يف ماكن خرى).

خامسا -الفئات الضعيفة على حنو خاص
ألف -األقليات اإلثنية والدينية املشردة
 -29ع الر من ن التويرات امثنيع والدينيع ،املترمع يف كأ من األحيران لتمييرز وااليرطدا
وال نررف ي ررد األق يررات ،موج ررو ا منررش م ررد رويررل يف ال ررا  ،فررةن اس ررتدداف ينةرري الدول ررع امس ررالميع
ل ق ي ررات ي ررد مر ررتوتت قص رروى م ررن الوح رريع (انة ررر  .)A/HRC/34/53/Add.1وق ررد اريال ر ينة رري
الدولع امسالميع ،يتفر ه املتطرف لإلسال  ،فةا ا ي مل حاالت إعدا سجراءات موجزا ،وي شي ،
واختطر رراف ،وياير ر الر رردين قرر ررا ،وال نر ررف افنرر ر  ،مبر ررا يف الر ر اال تصر ررا  ،وزوا األرفر ررال/الزوا
القرررر  ،واالسرررتقا افنر ر  ،واالاررار لنررراء والفتيررات ،يف ح ر األق يررات ال ر ي ترررب فرا ريررا كفررارا
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و زا قررع .كمررا ل ر مواق دررا الأقافيررع و مرراكن عبا ررا وثت الا ررا واسررتوىل ع يدررا و مرريررا ،ثررا ى إىل
ي ريد األق يات امثنيع والدينيع دعدا كب ا.
 -30وقد ثرت ي ردا ال ديرد مرن األق يرات ،و مالروات التمرا ال راقر كمرا يف رل الالأر مندرا
ن يُط ر ع يدررا ،مأررل املررريحيخ ،والالاكررا يخ ،وال ررب  ،والصررايلع املنرردا يخ ،والرتكمرران ،واليزيررديخ،
ثر ررا ش ررديدا ل نر ررف والت ر رريد .وقر ررد اع ر ُررتف دن افر ررا الر ر اريالبدر ررا ينة رري الدولر ررع امس ررالميع ير ررد
اليزيديخ يرق إىل إ ا اعيع وجرا يد امنرانيع وجرا حر ( .)11ويف الوقا نفره ،كانا ريناك
ي ا ا عاءات ريالا قوات األمن ال راقيع والقوات املواليع ل حالومع انتداكات دقرو امنرران يرد
املدنيخ واملقاي خ ،مبن فيد ولل الشين ينتمون إىل ق يات إثنيع و ينيع ،يف سيا ال م يات ال رالريع
ويداي مالافحع امرريا .
 -31وقد يالبدت األق يات امثنيرع والدينيرع يف ال ررا خررا ر فا حرع وانتداكرات جرريمع ،وي ريب
ال دي ررد مند ررا يف حال ررع ي ررر من ررش س ررنوات عدي رردا .وي ر فرا ري ررا إىل ي رردم من رراز والة ررروف املا ي ررع
واالجتماعيع ال متن د من استلناف حيا يف منارقد األ يع .ويرريبط اريرع ي رر ري اريباررا وثيقرا
يتجريتد ك ق يع ،و اليطدا والتمييرز ال رشين عرانوا مندمرا قبرل و ثنراء ي رر ري  .وقرد كرافحوا مرن جرل
شالال ال نف املتطرفع ال
التو ل إىل ح ول ا مع يال وي د  .وما مرور الرنوات ،فاق الصدمعَ و َ
ريب كمجتأرخ ،يف ظرل الت رر  ،وان ردا األمرل يف ال رو ا إىل تررير و احتمرال
ي رض ا الالأر ون ال ُ
ال أور ع منزل جديد يف ماكن خرى.
 -32وينبا دصيا مزيد من املوار ل تداي ال يالفرل حصرول األق يرات امثنيرع والدينيرع امل رر ا
يف ال را ع خدمات الصحع ال ق يع واصدمات النفريع االجتماعيع ،وفرني كرر الررز  ،واملر وى،
واص رردمات األ ساس رريع ،مب ررا يف ال ر الرعاي ررع الص ررحيع والت رري  ،والو ر القانوني ررع ،وال س رريما ل رف ررال.
ويتط اتنع املرتمرا شه األق يات عما موجه ا دف ل تو ل إىل ح ول ا مع يتناس ما حالتدرا
اصا ع؛ ويف ريشا الصد  ،ينبا النةر يف يا اممالانيات ،ال و ا و االنردما ات ر و الترورخ
يف ماكن خرى ،مب اركع فاع ع من التم ات ات يع نفردا.

ابء -األسر املشردة اليت يُتصور أن هلا ارتباطا بتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 -33واجدا سر دكم دا من امل ر ين اخ يرا ا عراءات مرن الرر طات وافدرات الفاع رع األمنيرع
ليرل و يوجيره ر جنا يرع
والتم ات ات يع دلا مريبطع يتنةري الدولرع امسرالميع ،مرن ون يقردا
يردريا .وكأر ا مررا يرررتند ريررشه اال عرراءات إىل الررروايط القب يرع و األسرريع املتصررورا مررا ع ررو مزعررو مررن
ع اء ينةي الدولع امسالميع ،و حرمت ع ر سراق مالران من رله .واألسرر الر يُرزع ن را مأرل ريرشا
االريباط م ريع صطر ادرمان من حقوقدا األساسيع والتمييز والتدميب االجتماع .
 -34وش ررددت ري ررشه األس ررر امل ررر ا ،مب ررا يف الر ر النر رراء واألرف ررال ،يشري ررع ل ررا ي ررالل دي رردا
ل من ،فرض قيو ع ينق دا وحرما مرن ادصرول ع ر الو ر املدنيرع واصردمات األساسريع .وي ر ر
املق ررررا اصا ررع لق ر ي ررا إزاء التق ررارير ال ر يفي ررد يوق ررون ح رراالت احتج رراز واعتق ررال ي ر ررفيخ ،وإزاء
حر رراالت عر ررد مر رراح الرر ر طات ات ير ررع يو ر ررول افدر ررات الفاع ر ررع امنرر ررانيع ،و مواجدر ررع م ارير ررع مر ررن
التم ات ات يع ،ملراعدا ريشه األسر .وي ررض األشرعاني الرشين يُتصرور ن ر اريبارر ا يتنةري الدولرع
__________

( )11انة ررر فن ررع التحقي ر الدولي ررع املر ررتق ع امل ني ررع فمدوري ررع ال ريي ررع الر رروريع ،ل رق ر د ج رراءوا لي رردمروا  :ج ررا اع ررب ي ررد
اليزيديخ  ،ورقع رفررع اجتماعررات (متاحررع ع ر الررايط الترراجيwww.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/ :
 ، )Pages/Documentation.aspxالفقرا 201؛ و ،A/HRC/28/18الفقرا .78
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امسالميع ل تدديدات وامل ايقع وال نف من جان جدات فاع ع عرالريع و منيع و تم رات حم يرع ،يف
من ررار الت ررر ومن ررارقد األ ر ر يع ك تيدم ررا ،وكأر ر ا م ررا مل يُر ررمح ر ل ررو ا إىل من ررارقد األ ر ر يع.
وايطرت ال ديد من ريشه األسر ،املرح يف منارقدا األ ر يع ،إىل البقراء يف املعيمرات لررنوات،
من ون حل يف األف .
 -35وي ر املقررا اصا ع يق لد إزاء حالع حقو امنران ل م ر ين اخ يا الشين يُتصرور ن
اريبارا يتنةي الدولع امسالميع والقيو املفرويع ع حريع ينق د  .وإا لر ال يُررمح ر يف كأر
من األحيان ي بور نقاط التفتيب ال ديردا املوجرو ا يف الب رد ،فرةل ال يررتطي ون الررفر إىل املردن عنرد
الر ر إىل ادص ررول ع ر خ رردمات ،مأ ررل الرعاي ررع الص ررحيع و الت رري و الر ررجالت املدني ررع و ات رراك
و املررراعدا القانونيررع .وكأ ر ا مررا حالررا القيررو املفرويررع ع ر التنقررل ي ر ا ون عررو إىل منررارقد
األ ر يع .ويف ي رد ادراالت ،اُكرر لر واجدروا قيررو ا شرديدا ع ر حرركتد  ،يرل ي ينرا مررافقتد عنررد
التماق املراعدا الطبيع و القانونيع.
وحاجر ررا الرر ر طات دن القير ررو ع ر ر التنقر ررل املر ررشكورا عر رراله قر ر د فُرير ررا مر ررن جر ررل سر ررالمع
-36
ّ
امل ررر ين اخ يررا والتم ررات ات يررع .ييررد ن ل م ررر ين اخ يررا ،وفقررا ل مبررد  14مررن املبررا ئ التوجيديررع
ي ر ن الت ررر الررداخ واملررا ا  12مررن ال دررد الرردوجي اصرراني دقررو املدنيررع والرياسرريع ،ادر يف حريررع
التنقررل ،واختيررار مالرران إقررامتد  ،والتنقررل إلريررع اخررل املعيمررات وخارجدررا .وال لرروز فرررض قيررو ع ر
التنقررل إال يف ظررروف اسررتأنا يع ،ول ر ن يررنا ع يدررا القررانون الررش لر ن جررد ال ررروط وامل رراي
الدقيقع ال يفالن مبوجبدا يقييد التنقرل .ولر ن يرر القيرو إىل قير ريردف م ررون (مأرل محايرع
األمن القوم ) ول ن يالون مرقتع ومتناسبع ويروريع ومترقع ما حالرا حقرو امنرران األخررى،
مبا يف ال مبد املراواا وعد التمييز(.)12
 -37وال يفر ر القير ررو ع ر ر حرير ررع التنقر ررل الر ر فرير ررا ع ر ر امل ر ررر ين اخ ير ررا الر ررشين يُتصر ررور ن
ر اريبارر ا يتنةري الدولررع امسررالميع مل راي املررشكورا عراله .ويفتقررر ريررشه الترداي إىل سر قانونيررع يف
متناس ع التمتا يطا فع واس ع من حقو امنران ،ومتيز يد فلات
القانون ال راق  ،و ا ث
م ينررع .وي رررثر القي ررو  ،ع ر وج رره اصص رروني ،ع ر عررد كب ر م ررن امل ررر ين ،م ررند ال دير د م ررن النر رراء
واألرفررال ،ثررا يرردل ك ررشل ع ر ربي تدررا ر املتناسرربع .كمررا ن حريررع التنق ررل واختيررار مالرران امقام ررع
عنصر رران ساسر رريان مر ررن عنا ر ررر حر ر امل ر ررر ين اخ ير ررا يف اختير ررار ح ر ررول ا مر ررع ،ورير ررو حر ر سر ررتور
يف ال را .
 -38و عري ررا املق ررررا اصا ررع ع ررن ق قد ررا الب ررالد عن رردما ع م ررا ن امل ررر ين اخ ي ررا يُط ر م ررند
يصريح ممل ل حصول ع و مدنيع و اديدريا ،وكأ ا ما ُجر مندا من ينتمون إىل سر يُتصور ن
ررا اريبارر ا يتنةرري الدولررع امسررالميع .ويف ي ررد ادرراالت ،رُ ر إىل قررار ع رراء مزعررومخ يف ينةرري
الدولع امسالميع التربؤ من قريبد حمت يفالن منحد يصرجا منيا .ومن ون و مدنيع ،ال يتاح شه
األسر سوى فرني حمدو ا و ال يتراح را فررني ل حصرول ع ر خردمات ساسريع ،مأرل الت ري والرعايرع
الصررحيع ،و الر ررالن ،و حق ررو األرض وامل الي ررع ،و اس ررتحقاقات الرعاي ررع االجتماعي ررع ،و الت ررويد.
كمررا لررا كأررر عريررع لالعتق ررال واالحتجرراز الت رررفيخ مررن جان ر ق روات األمررن ،ال ر قررد يتص ررور ن
ل ش ررعاني ال ررشين ال جم ررون و ر مدني ررع اريبارر ا يتنة رري الدول ررع امس ررالميع .ويفال ررن ررشا التص ررور ن
ي رررض ل عطررر ي ر ا امل ررر ين اخ يررا ،مبررن فرريد األرفررال ،الررشين يفتقرررون إىل الو ر املدنيررع ألسرربا
خ رررى ر ادرم ررا ن م ررن التص رراريح األمني ررع .وم ررن ش ر ن فص ررل ش رررط ادص ررول ع ر يص رريح م ررمل ع ررن
__________

( )12انةر ي ا الت ي ال ا ل جنع امل نيع إلقو امنران رق  )1999(27ي ن حريع التنقل.
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إج رراءات ادصررول ع ر الو ر املدنيررع ن يرررمح لتمتررا هبررشا اد ر الدسررتور واألساس ر  ،مررن ون
متييز .و فا ت حالومع ال را دن ر ي الوزراء مر س دار و مدنيع فميا ال راقيخ الشين ي ي ون
يف املعيم ات ،ياد النةر عن االنتماء املتصور ألحد فرا األسرا إىل ينةي الدولع امسالميع .ويرح
املقررا اصا ع هبشا التوجيه ويدعو إىل ينفيشه ينفيشا كامال ،وإىل يوسيا نطاقه لي مل ي را األشرعاني
الشين ي ي ون خار املعيمات.
 -39ود األسر ال يُتصور ن ا اريبارا يتنةي الدولع امسالميع ي ا من ال و ا إىل منارقدا
األ ر يع ير ررب التددي رردات واص رروف م ررن االنتق ررا م ررن التم ررات ات ي ررع والر ر طات ات ي ررع وافد ررات
الفاع ررع املرر حع .وكأر ا مررا ي ررارض التم ررات ات يررع عررو ا ريررشه األسررر يرررب املةررامل املت قررع ل نررف
ال ررش عان ررا من رره يف ظ ررل ينة رري الدول ررع امس ررالميع واص رروف م ررن م رراو ا ري ررشا التنة رري الةد ررور .وكأ ر ا
مرا يواجره ال ا رردون الرشين يُتصرور ن ر اريبارر ا يتنةرري الدولرع امسرالميع التمييررز وامل رايقع ،ويف ي ررد
حاالت امخالء القرر وال نف ،مبا يف ال ال نف افنر وافنراا.
 -40وي ررالل امل ام ررع التمييزيررع ألسررر كام ررع مررن امل ررر ين اخ يررا يرررب الصررالت املتصررورا يتنةرري
الدولع امسالميع و االريباط الف و املزعو ألحد و ي د فرا ريا هبشا التنةي عقا اعيا ينتد
ل قانون الدوجي( .)13ووفقر ا ملرا يرنا ع يره املرا ا  19مرن سرتور ال ررا  ،ومتاشر يا مرا القرانون الردوجي ،فرةن
املرروليع افنا يع فر يع ،وينبا الت امل ما األفرا امل تبه يف اريالاهب جرا جنا يع وفقا ل قانون ويوف
ير ررا ير ررماات اتاكمر ررع ال ا لر ررع ر ر  .وينبار ر ال ُج َّمر ررل الار ر مرر ررروليع اعير ررع عر ررن افر ررا املأبتر ررع
و املزعومع ال اريالبدا حد فرا سر و تم د ات ر  ،وينبار ال ي رانوا مرن متييرز يف ثارسرع
حقوقد األساسيع.
 -41وقر ررد ي ر ررتد حالر ررع امل ر ررر ين اخ ير ررا الر ررشين يُتصر ررور ن ر ر اريبارر ر ا يتنةر رري الدولر ررع امسر ررالميع
حتم ررال ع ررو ا الف ال رراقيخ م ررن أ رري ا ررول و ر ه م ررن املعيم ررات يف افمدوري ررع ال ريي ر ع الر رروريع،
ويتط يشل حالومع ال را مزيدا من افدو  ،ع سبيل املأال يف شالل يرامت ل تماس االجتماع
واملصادع ،وال من جل التصد ل ممارسات التمييزيع .ول ع ادالومع ن يالفل م ام ع يا
امل ررر ين اخ يررا وال ا رردين مررن ون متيي ررز ،و ن يرروفر ر الرردع وادماي ررع ال رواجبخ ر ل تمتررا إلق ررو
امنران املالفولع ع قد املراواا ما اآلخرين.

جيم -األطفال املشردون داخليا
 -42إن حال ررع األرف ررال امل ررر ين اخ ي ررا يف ال ررا  -جي ررل واق ررا ررا الور ر ا الص ررا مع ل ن ررف
وحمرررو مررن الت رري والفرررني  -ر مررن يررخ كأررر يركررات النرزان يررد ينةرري الدولررع امسررالميع م سرراويع.
فقد ي رض األرفال امل ر ون اخ يا الشين ي ي ون يف املنار ال كان ينةي الدولع امسالميع يريطر
ع يد ررا ل ررب د كأ ررر ش ررالال ال ن ررف واالس ررتاالل واالعت ررداء يطرف ررا ،ويواجد ررون حالير ر ا رردتت نفر رريع
اجتماعيع إيافيع يرب حالع ي ر ري  .وري جتاجون إىل خردمات الصرحع ال ق يرع واصردمات النفرريع
االجتماعيع ،وكشا إىل ماكن منع لتماليند من الت ايف واستلناف حياا ربي يع.
 -43وقد فقد ال ديد من األرفرال امل رر ين وال ا ردين فررا سررري ومقردم الرعايرع ر يف النرزان.
وحير ر ررث لر ر ر ميتمر ر ررون و منفصر ر ر ون عر ر ررن سر ر ررري  ،فدر ر ر كأر ر ر ا مر ر ررا يواجدر ر ررون التدمر ر رريب االجتمر ر رراع
وري م ريون ي دا صطر االستاالل واميشاء .ويتحمل خرون عر ء ال مرل وإعالرع نفررد و سررري ؛
وقر ررد ي ر رررر رفر ررال األسر ررر امل ي ر رريع الر ر ير سر رردا إات واألرفر ررال ر ر املصر ررحويخ ع ر ر ر ررو خر رراني.

__________

( )13ال جنع الدوليع ل ص ي األمحر ،راسع عن القانون الدوجي امنراا ال ريف ،القاعدا .103
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ول ديد من األرفال امل ر ين اخ يا وال ا دين احتياجات ماسع ،ويفتقرون إىل إمالانيع ادصول ع ر
اصدمات األساسيع والت ي  ،وال يالا يتوفر فرني ل حصول ع الت ي وسبل ال يب يف املرتقبل.
 -44ويأ ر م رردى حرمرران األرف ررال امل ررر ين اخ ي ررا اخ ررل املعيمررات وخارجد ررا مررن الت رري ق قر ا
لاررا( .)14ونتيجررع ل ررد القرردرا ع ر االلتحررا ينةررا الت رري الرمر يرررب االفتقررار إىل الو ر املدنيررع
و القيررو املفرويررع ع ر التنقررل ،ين ر جيررل مررن األرفررال املدم ررخ .وقررد فايررا ال ديررد مررن األرفررال
امل ررر ين اخ يررا سررنوات مررن الت رري يرررب الن رزان وري ر يالررافحون اآلن مررن جررل اسررتلناف راسررتد .
ومبرا ن األرفرال يررج ون وفقررا لررند ولري ملرررتواري الت يمر  ،فرةن مرن فررايتد سرنوات مرن الدراسررع
م ريون صطر عد القدرا ع متاي ع اتتوى وكأ ا ما ال يتاح إمالانيع الو ول إىل فصول راسيع
لت ريي د ملتاي ع ي يمد  .وي ترب خرون كرب سنا من ن يقب وا مرا خرى يف النةا املدرس الرم .
 -45ويواجرره الفتيررات امل ررر ات رردتت إي ررافيع يف حصررو ن ع ر الت رري يرررب م ررا يوجررد م ررن
قواعد اجتماعيع وقوال منطيع جنرانيع ،وزوا األرفال .ويواجه األرفال الشين عاشروا يف منرار كران
يريطر ع يدا ينةي الدولع امسالميع حاليا حواجز إيافيع ما االلتحا ملدارق يرب التمييز ،ويف
كأ من ادراالت يررب عرد قردر ع ر ادصرول ع ر و ر مدنيرع .ويف ادراالت الر يالرون فيدرا
الت ي متاحا ،كأ ا ما يالون عرد املدرسرخ ووقرا الفصرول الدراسريع ر كرافيخ ،ثرا يرر إىل نترا ت
ي ر سرريلع .ويف املعيمررات ،يالررون املدرسررون عررا ا متطرروعخ مررن التمررا ات ر يفتقرررون إىل امل ررريالت
املط ويع ،وإن كانوا حرمل النوات.
 -46ومن ون ي ي  ،جر األرفال من فر ع النماء إىل قص إمالاا ومن فرني كرر الررز
يف املرتقبل ،ثا يدا االستب ا االجتماع و وجه عد املراواا ،ويف وقا الح من مل مرروليا
يصرفتد مروارنخ عرراقيخ .كمرا ن األرفرال ر امل تحقرخ ملردارق كأرر عريرع لالسرتاالل واميررشاء.
وقالا فتاا م ر ا يب د من ال مر  10سنوات ل مقررا اصا ع إلا دن يصبح ربيبع ،ولالندا يتمىن
ن صررل ع ر كأررر مررن سرراعتخ مررن ال رردروق يف اليررو  .وقالررا فترراا م ررر ا خرررى إلررا ال ير ررتطيا
الشريا إىل املدرسع أللا ال مل و ريويع ،ولشل ليرا ا حال ال.
 -47وي و ادواجز التمييزيع إمالانيع حصول ال ديد من األرفال امل ر ين اخ يا وال ا دين ع ر
شدا ات امليال و ريا من الو املدنيع .ومبا ن وجو والد الطفل يف اتالمع و يقدا شردا ا وفايره
مررر يرررور م رردار شرردا ا مرريال  ،فررةن األرفررال امل ررر ين الررشين فقرردوا والرردري و انفصر وا عنرره ثررن
يفتقررون إىل شرردا ا وفراا ،و مررن ولرردوا نتيجرع ف ررل مرن ف ررال ال نررف افنرر  ،ال يرررتطي ون ادصررول
ع شدا ات ميال و ريا من الو  .ومن ون و مدنيرع ،ال يفالرند االلتحرا لت ري الرمر ،
و ادصول ع الرعايع الصحيع واصدمات األساسريع ،و التقرد يط ر ل حصرول ع ر يصراريح منيرع
ل تنقررل يف يررا رراء الب ررد ،و ملمارسررع حقرروقد ك رفررال .وكأر ا مررا ال يالررون ل رفررال الررشين يقروا يف
املن ررار ال ر س رريطر ع يد ررا ينة رري الدول ررع امس ررالميع ش رردا ات م رريال  ،و جم ررون ش رردا ات ال ي رررتف
هبا حالومع ال را .
 -48و لتصر رردي ع ر ر ايفاقير ررع حقر ررو الطفر ررل ،ي در رردت حالومر ررع ال ر ررا ي ر ررمان حصر ررول ير ررا
األرفال ال راقيخ ع يرجيل ميال ري والو  .وينبا رفا شرط ح ور األ إىل اتالمع و يقدا
شرردا ا الوفرراا .ويرح ر امل قررررا اصا ررع لتقررارير ال ر يفيررد دن ادالومررع ر قررا عم يررع إ اريررع خا ررع
__________

( )14انةر ي ا ي أع األم املتحدا لتقدا املررراعدا إىل ال را /مفويرريع األمر املتحرردا الررراميع دقررو امنررران ،حر
الت ي يف ال را  ،افزء األول :ثر يركع سيطرا ينةي اعب ع إاتحع فرني الت ي .
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لتير يرجيل األرفال املولو ين نتيجع لال تصا عن رري ن ر فرقع متنق رع ،وي رجا ع ر يوسريا
نطاقدا ل و ول إىل األرفال امل ر ين وال ا دين يف كرب عد ثالن من املواقا واداالت.
 -49واألرفررال واملراريقررون امل ررر ون اخ يررا الررشين يُتصررور ن ف ررا س ررري مريبطررون يتنةرري الدولررع
امسالميع ،و الشين يتصورون نفرد ع ل مريبطون يتنةي الدولع امسالميع ،ري عريع ع و
خرراني لالسررتاالل واميررشاء ،وم ريررون صطررر االحتجرراز الت رررف  .وقررد ت متط بررات ادصررول ع ر
التصاريح األمنيع إىل حرمان رفال األسر ال يُتصرور لرا مريبطرع يتنةري الدولرع امسرالميع مرن الو ر
املدنيرع و لترراجي مررن اصردمات األساسرريع .فررالالأ مرن ريرررالء األرفررال ر مصررحويخ و منفصر ون عررن
سرري  ،ويواجدون عقبات إيافيع ما ا ل األسر يرب الو مع املريبطع يشل .
 -50ومررا ن عررد ا مررن ال رربامت ،مب ررا فيدررا ي ررامت التمررا املرردا ،ي رروفر حالير ا ي يمر ا و عمر ا نفر رريا
ال يقرردران يررأمن لفلررات األرفررال ،فررةن حجر امل ررال ع يتط ر لجر ا كأررر رروال يف يررا رراء الب ررد.
وي رردعو املق ررررا اصا ررع إىل ي زي ررز الرياس ررات ادالومي ررع ،مب ررا يف ال ر الرياس ررع الورني ررع دماي ررع الطف ررل،
ل مان حصول األرفال امل ر ين ع الو املدنيع والاشاء وامل وى والت ي والرعايرع الصرحيع ،مبرا يف
ال الرعايع النفريع االجتماعيع ،و يلع الةروف ل و اآلمنع والطوعيع والالريفع.

دال -العنف اجلنسي واجلنساين
 -51ور ت يق ررارير مأ ر ا ل ق ر ع ررن ال ن ررف افنر ر وافنر رراا ي ررد النر رراء والفتي ررات امل ررر ات
اخ يررا  ،ويدرجررع قررل يررد الرجررال والفتيرران .واملوجررو ون يف املعيمررات م ريررون ل عطررر يصررفع خا ررع
يرب االفتقار إىل اصدمات األساسيع وفرني كر الرز و حمدو يع فرني الو ول إليدرا ،وحمدو يرع
إمالا نير ررع التنقر ررل .ويفير ررد التقر ررارير دن ال نر ررف املنر ررزجي منت ر ررر ع ر ر نطر ررا واسر ررا يف ر ررفوف امل ر ررر ين
اخ ي ررا ،وكان ررا رين رراك عر روات إىل س ررن ق ررانون ملالافح ررع ال ن ررف املن ررزجي ،وال س رريما يف س رريا جا ح ررع
كوفي ررد . )15(19-وق ررد ُي ررد ع ررن ح رراالت مقاي ررع ف ررن ل مر رراعدا يف ي بي ررع االحتياج ررات األساس رريع
و ادصول ع ادمايع (امل ار إليه ي ا ير ثارسع افن من جل البقاء ) وحاالت ل زوا القررر
وزوا األرفررال يررمن ليررات املواجدررع الر ر بيع ال ر ي تمرردريا ي ررد األسررر امل ررر ا ال ر ي رريب يف فقررر
واترومررع مررن فرررني كرر الرررز  .وور ت يقررارير عررن حرراالت ي رررض نررراء يُتصررور ن سرررين مريبطررع
يتنة رري الدولر ررع امس ررالميع ،مأر ررل رام ررل ع ر رراء ينة رري الدولر ررع امس ررالميع املزعر ررومخ ،ل تح ررر وال نر ررف
افنررريخ .ويفيررد التقررارير دن ي ررد ادرراالت وق ررا يف نقرراط يفترريب و يف سرريا التصرراريح األمنيررع،
و اريالبتدرا جدررات منيررع اخرل املعيمررات .وي ر املقرررا اصا ررع إىل نرره ال ينبار الرررماح أل فررا
مر حخ لدخول إىل املعيمات ،ال ا محايع راي دا املدا وامنراا .ويرب اصوف من ال نف
افنر وافنراا يف املعيمات واملنار ال يرت يف امل ر ين اخ يا ،ي ر النرراء والفتيرات ي رد
األم رران وق ررد يتجن ررإ ال ررشريا إىل األس روا و امل رردارق و نق رراط يق رردا اص رردمات و نق رراط التفت رريب،
ثا يزيد من مي دن ومصاعبدن االقتصا يع وما يرتي ع ال من ي ف.
 -52ويبقر حرراالت ال نررف افنر ر وافنررراا مررن ون يب يررد إىل حررد كب ر  ،وريررو مررا يُ ررزى ع ر
األرجررح إىل عررد إمالانيررع الو ررول إىل اآلليررات الق ررا يع و ام اريررع ،واصرروف مررن الو ر و االنتقررا ،
وان ر رردا املر ر رراءلع افنا ي ر ررع ل جن ر رراا و لي ر ررات محاي ر ررع الن ر رراجخ درواحد ر ر  .و ف ر ررا ت وزارا الداخ ي ر ررع دل ر ررا
ن ر ت لي ررات لت ق ر ش ررالاوى ال ن ررف افنر ر وافنر رراا اخ ررل املعيم ررات ،مأ ررل الوح رردات املتنق ررع
__________

( )15األم ر املتح رردا  -ال ررا  ،األم ر املتح رردا يف ال ررا ي ررد اق رروق اصط ررر :ح رران الوق ررا مق ررار ق ررانون مناري ررع
ال نف األسر  16 ،نيران /يريل .2020
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املنت رررا يف املعيم ررات ،وفتح ررا خطر ا س رراخنا لإلي ررالن ع ررن ال ن ررف املن ررزجي .وم ررا ن ري ررشه افد ررو حم ررل
يرحي كب  ،فةلا ل ن يقرتن مبزيد من املراءلع افنا يع ل جناا ،ويداي محايع الناجيات درواحدن،
وجدر ررو التوعير ررع ملالافحر ررع الو ر ر  .وينبار ر ي زير ررز خر رردمات ادماير ررع والر رردع القر ررانوا والطر ر والنفرر ر
االجتم رراع  ،وال س رريما اخ ررل املعيم ررات ،لفا رردا النر رراء والفتي ررات الناجي ررات درواحد ررن م ررن ال ن ررف
افنر وافنراا.
 -53وقررد ي ريررا ي ررد النررراء والفتيررات امل ررر ات اخ يررا و ال ا رردات لف ررل ل نررف افنر ر
املتصررل لنرزان وجررتجن إىل الرعايررع الصررحيع والرردع النفرر االجتمرراع  .و تررا النررراء والفتيررات مررن
التم ررات ات يررع اليزيديررع واألق يررات األخرررى الال ر جنررون درواحدررن مررن سررر ينةرري الدولررع امسررالميع
واالسررتاالل واالعتررداء افنررريخ إىل مزيررد مررن الرردع املعصررا فيمررا يت ر لصرردمات النفررريع ومررن
جل ال فاء وإعا ا الت رييل .كما ا م افع حالع النراء اليزيدتت الالإ ُولد رفا ن نتيجع ال نف
افنر ر  .وقررد ع ررن الزعمرراء الرردينيون اليزي ررديون ن النررراء والفتيررات الناجيررات درواحدررن مررن ال ن ررف
افنرر ينبا ر اسررتقبا ن يف تم ررا ن ات يررع مررن ون و ر وإعررا ا إ مرراجدن ،ولالررن لرري األرفررال
الشين ولدوا من اال تصا ثناء االسررتقا افنرر ع ر يرد ينةري الدولرع امسرالميع .وال ي تررب يزيردت
سوى الطفل املولو أليوين يزيديخ .ويأ ريشا شوا ل خط ا إزاء حالع ريرالء األرفرال امل ريرخ صطرر
التع ر ع ررند  ،وإزاء احتمر رراالت إل ررا ح ر ررول ا م ررع ل نرر رراء اليزي رردتت امل ر ررر ات اخ ي ررا و رفر ررا ن.
ويتط ريشه املر لع املزيد من جدو الوسارع والتماس االجتماع ع مرتوى التما ات .
 -54وي ريا ق يرات إثنيرع و ينيرع خررى ي ر ا ل نرف افنرر ع ر يرد ينةري الدولرع امسرالميع،
مبا يف ال املريحيون والرتكمان وال ب  ،وري إلاجع إىل الدع  .ويرح املقررا اصا رع فدرو الر
يب ررش ا حالوم ررع ال ررا العتم ررا ق ررانون ي ر ن ع ر الناجي ررات درواحد ررن م ررن اليزي رردتت وي رررامت إعان ررع
الناجخ افدير لأناء الش وير ته وزارا ا جررا واملدجررين عرا  2019مرن جرل ام اثرع املاليرع ال اج رع
ل نررراء اليزيرردتت الررالإ ررررن مررن سررر ينةرري الدولررع امسررالميع ،ويو ر يتوسرريا نطررا ريررشه افدررو
لت ر ررمل ير ررا النا جير ررات درواحدر ررن مر ررن ال نر ررف افنرر ر املتصر ررل لنر رزان ،يار ررد النةر ررر عر ررن إثنير ررتدن
و ريويتدن القب يع.

سادسا -آفاق وحتدايت التوصل إىل حلول دائمة
 -55ع ر الررر مررن ن  4,6ماليررخ م ررر اخ ر ( )16عررا وا إىل م روارند األ ر يع ،فقررد يبار ر ت
عم يررات ال ررو ا منررش عررا  .)17(2018ومررن يررخ  1,4م يررون شررعا مررا زال روا يف حالررع ي ررر اخ ر يف
ال ر ررا  ،ي ر رريب ر ررو  70يف املا ر ررع مر ررند الت ر ررر منر ررش كأر ررر مر ررن ثر ررالت سر ررنوات( .)18وي ر ر الدراسر ررات
االستقصا يع ال جريا مرخرا إىل ن و  90يف املا رع ال ي تزمرون ال رو ا يف األجرل القصر  ،و 70يف
املا ع يف املدى الب يد(.)19
__________

()16
()17
()18
()19
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املنةمع الدوليع ل دجرا ،مصفوفع يتبا الت ر  ،ي رين الأاا/نوفمرب  -كانون األول /يرمرب .2019
اريفا عد ال ا دين إىل ع مرتوتيه يف النصف الأاا من عا  2019عق إ ال املعيمات و دا.
مالت ينري ال رون امنرانيع ،تع عامع ع االحتياجات امنرانيع ال را  ،ل ا .2020
انة ر ر ر ر ر ر ر ررر www.impact-repository.org/document/reach/3867598a/REACH-AWG-IRQ-PPT-MCNA-
 .VII-Joint-Analysis-Workshop-Prelim.-findings-September2019.pdfيي ر ر رراات ُ ر ر ررا يف الف ر ر رررتا ي ر ر ررخ
منتصف حزيران/يونيه ومنتصف  /رط قبل إ ال املعيمات و دا.
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 -56ويبق ر ح ررل قف ررال الت ررر ال ررش ر ررال م ررده يف ال ررا رردت حقيقي ررا .وق ررد ع ن ررا حالوم ررع
ال را عن ريدف عرو ا يرا امل رر ين اخ يرا إىل تررير إل رول لايرع عرا  .2020ومرا الر  ،ال يرزال
رينرراك عقبر ات عديرردا .ويف الوقررا نفررره ،يرررفد الر ر طات االنرردما ات ر يف املنررار امل رريفع رف ررا
اتما ،إلجع ن من ش ن عو ا امل ر ين ن يا خصا صدا الديفارافيع .و لنربع ملن متالنوا من ال رو ا،
ينبا ر ن يالف ررل الرياس ررات ل ا رردين ال ررروط الالزم ررع الس ررتلناف حي ررا  .فم ررن ون ري ررشه الة ررروف،
ري عريع ل و ا إىل الت ر .
 -57وال يزال كون املراكن مدمرا و مت رررا و ر ه مرن املررا ل املتصر ع إلقرو الررالن واألراير
وامل اليررع ،مأررل احررتالل خررين ل ممت الررات واالفتقررار إىل الو ر مثبررات اديررازا ،ي ررالل عقبررات كبر ا
مررا عررو ا امل ررر ين اخ يررا إىل مررورند األ ر  .ويف ي ررد ادرراالت ،يفالررن ررشه املرررا ل ن يتفرراق
ير ررب املنازع ررات القا م ررع من ررش م ررد روي ررل ي ر ن امس ررالان واألراي ر واملمت ال ررات .وير ررتقتل جد ررو
الت مر اداليررع ،وإن كانررا حامررع ،مررن جررل م افررع مرردى الرردمار .وي ررالل اسررتاييجيع إعررا ا إعمررار
املراكن يف اتافةات املت ررا من امرريا وال م يات ال رالريع ،ال وير ا يردع يقرمل مرن التمرا
الردوجي و قرريرا ر الرروزراء يف حزيران/يونيره  ،2019خطروا إلاييرع لرردع ح رول ا مرع لفا ردا امل ررر ين
اخ ي ر ررا ال ر ررشين ي ر ررررت من ر رراز و م ر رررت يف الن ر رزان ،وي ر ررز اآلن إ ر ررالحدا لالام ر ررل .ويُ ر ررز ق ر ررانون
الت وي ررات يتعص رريا اعتم ررا ات ك رررب يف امليزاني ررع واملزي ررد م ررن امل وم ررات التوعوي ررع ل م ررر ين اخ ي ررا
وال ا رردين م ررن ج ررل ينفي ررشريا يف الي ررع .ومج رراءات املطالب ررع املرريق ررع واملطول ررع ،و ر الواي ررحع يف ي ررد
ادرراالت ،شررروط إثبررات عاليررع ال يرررتطيا ن يرررتوفيدا شررعاني يفتقرررون إىل الو ر الالافيررع يرررب
حال ررع ي ررر ري  .وية ررل ال دي ررد م ررن املطالب ررات م ررن ون م اف ررع ،كم ررا ن اال ع رراءات املت ق ررع لفر ررا
واتروييع والتمييز يف اديز املطالبرات مرر لع مأر ا ل ق ر يردورريا .وينبار ادراا يرداي إيرافيع ل رمان
متالن امل ر ين اخ يا وال ا ردين مرن املطالبرع لت رويد مرن خرالل التوعيرع واملرراعدا القانونيرع واد رول
الراميع إىل م افع االفتقار إىل الو املدنيع.
 -58ومن ال قبات الر يريع األخرى ال ول ون ال و ا ي وت األراي ملتفجرات من أ فرات
ادر  ،والقيو املفرويع ع حريع التنقرل ،واالفتقرار إىل فررني كرر الررز يف املنطقرع األ ر يع .وقرد
ثرت األسر امل ي ريع الر ير سردا إات ي رالل خراني مرن ق رع فررني كرر الررز  .وخرالل مناق رات
اعيع ما النراء اخل املعيمات وخارجدا ،يبرا لن ارارهبن يف ال ريب يف فقرر وشرد ن ع ر ن حرد
احتياج ررا ن الر ير رريع ري ر ي ق ر األ وات والت رردري لب رردء ن ررطع م رردرا ل رردخل .واك ررر ي رردن ل ررن
ال يرررتط ن ماررا را املعيمررات أللررن ي تمرردن فقررط ع ر املررراعدا امنرررانيع ل بقرراء ع ر قيررد اديرراا.
وينبا ي زيز ما يوجد من مبا رات مدرا ل دخل ويوسيا نطاقدا ،مرا الرتكيرز يوجره خراني ع ر النرراء
والفتير ررات .فر رراصطط املتينر ررع والواسر ر ع النطر ررا واملتنوعر ررع املر رردرا ل ر رردخل لفا ر رردا املر ررر ا ال يفالندر ررا ن ي ر ر
احتياجا ن األساسيع فحر  ،يرل ن يق رل ي ر ا مرن ري اشرتدن مرا ال نرف افنرر وافنرراا ،إىل
جان يوسيا خيارا ن يف اد ول الدا مع.
 -59و ى ان ر ر رردا التماسر ر ر االجتمر ر رراع واملعر ر رراوف املتصر ر ر ع ملنطقر ر ررع األ ر ر ر يع ،مبر ر ررا يف الر ر ر
الصدمات واملعاوف من التمييرز والتدمريب وال نرف يررب الترويرات التم يرع ،إىل إعاقرع عرو ا ال ديرد
مررن امل ررر ين .كمررا عررا ان رردا األمررن واصرروف مررن م رراو ا ينةرري الدولررع امسررالميع الةدررور عم يررات
ال ررو ا .وق ررد ي رررض ال دير ررد م ررن امل ررر ين اخ ير ررا ل ن ررف والال ررر ال ر ررديد يف س رريا النر ر زان املرر ر ح
والت رريد ،وري ر ل رردون ر ويع يف ال ررو ا إىل األم رراكن ال ر ع ررانوا فيد ررا م ررن ري ررشه األح رردات الص ررا مع،
وال سيما اليزيديون واألق يات األخرى.
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 -60ويرتقتل امل ر ون اخ يا الشين يُتصور ن رجع ما من االريباط يتنةي الدولع امسالميع
من جل ال و ا إىل منارقد األ يع ،ع خروف مرن انتقرا مرن التم رات ات يرع .ويقراو التم رات
ات يع ال ي ريرا النتداكرات لارع دقرو امنرران مرن جانر ينةري الدولرع امسرالميع ن خرش يف
فوفدا من جديد ريشه األسر ،خوفا من م او ا ينةي الدولع امسالميع الةدور ول د وجو الأقرع يف
التداي األمنيع والق ا يع املتعشا يف ال را  .ومن احيع خرى ،ال ينبا م اقبع ريشه األسر ع ف ال
اآلخ ررين الف يررع و املزعومررع ،كمررا ن عز ررا و مي رردا ال يررردمان يف رفررا املةررامل ال ر ججررا الن رزان.
ي ررل ع ر ال ال ر م ررن ال ر  ،ق ررد خي ر م رريب موع ررات دكم د ررا رير ا خص رربع مل رراو ا الموع ررات
املتطرفع الةدور.
 -61وي ررد التنمي ررع والتماسر ر االجتم رراع واملص ررادع عنا ررر ساس رريع لتحقير ر ح ررول ا م ررع مل ررن
ال يزال ررون م ررر ين ،وملن ررا موج ررات خ رررى م ررن الت ررر  .ول ررن يتط ر ري ررشه املدم ررات إع ررا ا ين رراء واس ر ع
النطا ل دياكل األساسيع واملراكن املت ررا وإزالع األلاا فحر  ،يل ستتط ي ر ا ي زيرز التررامح
واحرتا التنون ،وادوار يخ أت ف افماعات امثنيع والدينيع يف الب د( .)20وينبا ن ي اف إىل جدو
اييجيات روي ع األجل لت زيز
املراعدا امنرانيع وادمايع ال يرتددف امل ر ين اخ يا وال ا دين اسرت
ٌ
حقو امنران و ع الت ي وفرني كر الرز والتماس االجتماع  .وينبا ي زيز األن طع روي ع
األجل القا مع ع عروا ال رون امنرانيع والتنميع والرال من جل ي زيز ح ول ا مع.
 -62ويالحظ املقررا اصا ع الندت امل رتكع ات يع والقا مع ع الريا الناشلع ال يتب دا حالومع
ال را واألم ا ملتحدا واملنةمات ادالوميع وال ي زز ايبان لت موحد إزاء يناء الرال  ،واالنت را
االقتصرا وسربل ال ريب ،وإعرا ا الت رييررل البردا واالجتمراع  .ومرن واعر ي رجي دا ي ر ا عرد مررن
االيفاقررات افديرردا املربمررع فيمررا يررخ اتافةررات وكررشا يررخ حالومررع إق رري كر سررتان وحمافةررع نينر وى ،ع ر
ل و ا إىل األراي املتنازن ع يدا .ييد نه ينبا زت ا جدو يأبيا االستقرار
سبيل املأال ،فيما يت
زت ا جديررع ،وال سرريما يف قرررى وي رردات ال ررو ا ،مررا إ مررا ا ياكررل املدنيررع لررريا ا القررانون واملررراءلع.
وينبا ويا خطع ورنيع ل رال واملصادع مل افع املرا ل املتص ع سعا ا ام ما وافررب وال دالرع ،ويف
الوقا نفره يمان م راركع امل رر ين اخ يرا يف رنا القررار .وينبار فدرو امن را ن يروجي اريتمامر ا
خا ر ا ل رفررال ،و ن يزيررد االس ررتأمار يف الت رري افيررد والصررحع ال ق ي ررع والرردع النفر ر االجتم رراع .
ويتط م ة ريشه افدو عما إمنا ير ا يف املنرار األ ر يع ،وال سريما يف القررى واألمراكن ات يرع اا را
ال كان ي يب فيدا امل ر ون اخ يا .وينبا فدو امن ا ن يتصدى ي ا ل تحدتت اترد ا الر
يواجددا األق يات امثنيع والدينيع يف إلأدا عن ح ول ا مع.
اسرتجايع مرررتدامع دالرع الت رر الرداخ يف ال ررا  ،كمررا يف
 -63وعرالوا ع ر الر  ،يتط ر
ولع خرى ،املراءلع وسيا ا القانون مبوج القانون الدوجي دقو امنران .وسيرت ز ال إقامع
فرا ال اريالبتدا يا رراف النزان ثناء النزان ،مبا يف ال افرا املريالبر ع يرد
ال دل فيما يت
األق يات امثنيع والدينيع وال نرف افنرر املتصرل لنرزان ،مرا إجرراء حماكمرات ررت يرماات اتاكمرع
ال ا لع وم اي حقو امنران .واالعرتاف فرا املريالبرع ومبررروليع مريالبيدرا مرر ساسر ل مصرادع
فيمررا يررخ الطوا ررف و اخ دررا ع ر حررد س رواء .ومررن ش ر ن زت ا ثقررع التم ررات ات يررع يف نةررا ال دالررع
افنا يرع ،وزت ا م رفررع التم رات ات يررع مبصر افنرراا وال رحات ،والت وي ررات الف الرع ن يرررد يف ينرراء
__________

( )20انةر ع سبيل املأال مفوييع األم املتحدا الراميع ل رون الالجلخ ،النزوح الرالاا د وفر ررع  -ديررد
موا ررفات (يروفاي ررل) املن ررار اد رريع :الالجل ررخ والن ررازحخ والتم ررا امل رريّف ،حمافة ررع ريي ررل ،إق رري كر س ررتان
ال را  ،تر/مايو .2016
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ش ور ألمان وال دل اخل التم ات ات يع ،وريو مر ساس لت زيز املصادع ،وإاتحع عو ا امل ر ين
اخ يا عو ا منع وكريفع ومرتدامع.
 -64وم ررا ن حالوم ررع ال ررا ي ررشلا جد ررو ا كب ر ا تاكم ررع مق رراي ينة رري الدول ررع امس ررالميع ع ر
الفةررا ا املريالبررع ،فقررد ث ر ع ررد مررن ال روا ل .فقررد عريررا ي أ ررع األم ر املتحرردا لتقرردا املر رراعدا إىل
ال را ومفوييع األم املتحدا الراميع دقو امنران ،يف يقرير م رتك ،عن ق قدمر ا إزاء عرد احررتا
ال ماات األساسريع ل محاكمرع ال ا لرع يف ريرشه اتاكمرات ،وإزاء كرون ر مرريرا ف فايرع جردا،
إا ي ر يبرررارع إىل ال ررويع إىل اعررع إررياييررع و االريبرراط هبررا ،ثررا ى إىل مقايرراا ف ررا سررر
مقاي ينةي الدولع امسالميع ،مبرن فريد النرراء واألرفرال الرشين كرانوا يطبعرون ر  ،مرن ون مراعراا
مر ر ررااتد ات ر ررد ا يف اف ر ررا ال ر ر اريالبد ر ررا ينة ر رري الدول ر ررع امس ر ررالميع والط ر ررايا الط ر رروع و القر ر ررر
يررا اف ررا اات الص ر ع،
الريبررارد ( .)21وعررالوا ع ر ال ر  ،ال ي ررمل ي رري ات مالافحررع امرريررا
وال سيما افرا الدوليع وال نف افنر املتصل لنزان ،ثا ى إىل عوات إىل سن ي ري ات جديدا
يف ال ررا ( ،)22وإىل اتاكمررع ع ر ف ررال ال نررف افنرر عتبارريررا ج ررا قا مررع يررشا ا (،S/2018/250
الفقرا  . )46ويدع من التمرا الردوجي ،مبرا يف الر فرير التحقير الترايا ل مر املتحردا لت زيرز املرراءلع
عن افرا املريالبع من جان اعب/ينةري الدولرع امسرالميع يف ال ررا وال را  ،لر ع ر ال ررا ن
ي ا اداجع إىل ال دالرع واملرراءلع عرن جررا ينةري الدولرع امسرالميع ،مرا االحررتا الالامرل ل رماات
اتاكمر ر ررع ال ا لر ر ررع ،مبر ر ررا يف الر ر ر ق ر ر ررات اتاكمر ر ررع املز وجر ر ررع ،ومر ر ررا الرتكير ر ررز ع ر ر ر انتداكر ر ررات حقر ر ررو
امنران املريالبع.
 -65و خ ر ا ،فررةن م رراركع امل ررر ين اخ يررا يف الق ررارات ال ر يرررثر ع رريد مررر لررد األايررع لتأبيررا
االسر ررتقرار ،ولر ر ن ي ر ررمل األشر ررعاني مر ررن ير ررا الموعر ررات امثنير ررع والدينير ررع ،وافنرر ررخ والفلر ررات
ال مريع ،واألشعاني او امعاقع .وامل اركع يروريع يف يصمي الرياسات الراميع إىل ي بيع احتياجا
من املراعدا وادمايع ،و ع عم يات ال و ا و ريا من شالال اد ول الدا مرع ،ويف ال م يرات الراميرع
إىل كفالع املراءلع عن افرا املريالبع خالل النزان ،وي زيز املصادع الورنيع والتماس االجتماع .
 -66وستتط االنتعا ت الربملانيع املقب ع ،ادامع لالنتقال الرياس يف الب د ،امل اركع الرياسيع
ادقيقي ررع والالام ررع ل م ررر ين اخ ي ررا وال ا رردين .وي ررد إش رراك امل ررر ين اخ ي ررا م رررخرا يف االنتع ررا ت
األخر ا يف ال ررا يطررورا ثتررازا يف مرنحد حقدر الرياسر يف التصررويا ،ولالرن ريررشه التجريررع ي ر إىل
رراالت تررا إىل رررخ يف االنتعررا ت املقب ررع .ويفالررن ن يترريح امل رراركع ادقيقيررع ل م ررر ين اخ يررا
وال ا رردين يف االنتعررا ت املقب ررع فر ررع ل مجتمررا ال راقر لالنتقررال إىل الرررال وإعررا ا إ مررا امل ررر ين
اخ يا وال ا دين يف ادياا الرياسيع واالقتصا يع واالجتماعيع يصورا مرتدامع.
 -67ورينرراك شر ور عررا يف ال ررا دن املةرراريرات األخر ا يف الب ررد قررد لقررا يةال ررا ع ر مرررا ل
خرررى حاجبررع إتريررا عررن اريتمررا حالومررع ال ررا  .ييررد ن حالررع حقررو امنررران ل م ررر ين اخ يررا يف
ال ررا ليرررا مر ر لع م زولررع يفالررن ررحدررا جانبررا؛ يررل ري ر يف ررمي التحرردتت ال ر يواجددررا الب ررد،
ويدعو إىل يالأيف فور ل جدو الراميع إىل ي زيز املراعدا امنرانيع ،ولت التنميرع ويأبيرا االسرتقرار،
والتماس ر االجتم رراع  ،وال دال ررع واملص ررادع .ول ررل ال رردعوا ال ر وجدتد ررا ادالوم ررع إىل املق ررررا اصا ررع
__________

( )21مفوي رريع األمر ر املتح رردا الر رراميع دق ررو امنر رران وي أ ررع األمر ر املتح رردا لتق رردا املر رراعدا إىل ال ر ررا  ،حق ررو
امنررران يف يطبي ر ال دالررع يف ال ررا  :اتاكمررات مبوج ر ق روانخ مالافحررع امرريررا واآل ر املرتيبررع ع ر ال دالررع
واملراءلع والتماس االجتماع يف عقا مرح ع اعب  ،كانون الأاا/يناير .2020
( )22انةر ع سبيل املأال التقرير الأالث عررن ن ررطع فرير التحقير التررايا ل مر املتحرردا لت زيررز املررراءلع عررن افررا
املريالبع من جان اعب/ينةي الدولع امسالميع يف ال را وال ا ( ،)S/2019/878الفقرا .96
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واس ررت دا ريا ل ت ام ررل م ررا واليتد ررا لي ررل ع ر إرا ررا الرياس رريع مل اف ررع ق ررات الت ررر  .كم ررا ن اع ررتاف
ادالومررع داجررع إىل املصررادع والتماسر االجتمرراع مررر م ررجا .ييررد نرره ار زت ا افدررو يصررورا
كرب .وال يفالن ن يالون ريناك ي ايف حقيق ل را من ون م افع حالرع حقرو امنرران ل م رر ين
اخ يا .وسيتط التو ل إىل ح ول ا مع ن يتصردى الدولرع لتويرا را الطا فيرع وامثنيرع الر ررال
مدريا وال اريع افشور.

سابعا -دور اجملتمع الدويل
 -68ويف خ زمع الت ر الواس ع النطا النا رع عرن النرزان يرد ينةري الدولرع امسرالميع ،ل ر
التما الدوجي ورا حاما يف يقردا املرراعدا امنررانيع إىل مرن رير يف مر اداجرع إليدرا؛ ف ر سربيل
املأال ،يف عا  ،2019مت الو ول إىل  85يف املا ع من املرتفيدين ،مبن فيد ال ا دون وامل ر ون اخ يا
خرار املعيمرات و اخ دررا ،املررتددفخ الطررع االسرتجايع امنررانيع ل ررا ل را  .)23(2019ر نره مررن
املد إعا ا الت كيد ن عد ا كب ا من امل ر ين اخ يا وال ا دين ال يزالون يف حاجع ماسرع عرا 2020؛
و لت رراجي ل ر ع ر التم ررا ال رردوجي االس ررتمرار يف دص رريا م روار ل مر رراعدا امنر ررانيع .و ي ر املق ررررا
اصا ررع لتمررا الرردوجي وافدررات املا ررع ن يوا ر وا ع ر جدررو املرر اعدا امنرررانيع يف ال ررا ل وفرراء
مبتط بات خطع االستجايع امنرانيع ل را ل ا  2020واصطع امنرانيع ال امليع ملواجدع كوفيد.19-
 -69ويف الوق ررا نفر رره ،ل ر عر ر اد ررول الدا م ررع ومب ررا رات التنمي ررع ويأبي ررا االس ررتقرار وي زي ررز
التماس االجتماع من جل م افع األسبا افشريع ل زمع امنرانيع وما يتصل هبا مرن احتياجرات
من املراعدا وادمايع ،وانر اداجرع املطولرع إىل امل ونرع امنررانيع .ويوجرد لف رل عرد مرن املبرا رات
يف ريشا الصد  ،مبا يف ال شراكات يخ التما الدوجي وحالومع ال را  ،وجدو معا ا الت م  ،مبا يف
ال من خالل لي ع التمويل لتحقي االستقرار .ن املبا رات ليررا منررقع ينرريقا كافير ا ،ويفتقرر
إىل لررت اسررتاييج موحررد إزاء ال مررل امنررراا واممنررا واملت ر لرررال  .ولر ي زيررز جدررو التنميررع
و قير االسررتقرار مررن خررالل لررت م رررتك متماسر واعتمررا اسررتاييجيع وايررحع لرردع اد ررول الدا مررع
لفا ر رردا امل ر ررر ين اخ ير ررا وحر ررل قفر ررال الت ر ررر الر ررش رر ررال مر ررده ،مر ررا الرتكير ررز ع ر ر ي زير ررز التماسر ر
االجتم رراع واملص ررادع ،وس رريا ا الق ررانون وادوكم ررع ،وم ررا إي ررالء اريتم ررا خ رراني دال ررع امل ررر ين اخ ي ررا
وال ا رردين م ررن النر رراء واألرف ررال .ويت رريح ال ررا فر ررع ثت ررازا مقام ررع ع ررروا ال رررون امنر ررانيع والتنمي ررع
والرال ي الل مال من خالل افدو ال يبش ا ادالومع والتما الدوجي لدع ح ول ا مع.

اثمنا -االستنتاجات والتوصيات
 -70أُحرررز تق رردم يبرري فيم ررا يتعلررق مبس ررخلة التش رررد الررداخلي يف الع رراق ومررع ذل ررك ،ال ي رزال
مررا تبقررى مررن السرركان املشررردين يف حاجررة إىل املسرراعدة اإلنسررانية وال ترزال الظررروس السررائدة يف
أماين العودة واحللول الدائمة املتاحة للمشردين داخليا تشكل مصدر قلق ابلر .وتشرجع املقرررة
اخلاصررة علررى إج رراء مناقشررات بمريقررة ارراملة واس ر اتيجية لتومرريو الررنها العررام حلكومررة الع رراق
واجملتمع الدويل ،مع ممان أن تظل احلماية ومبدأ "عدم الضرر" يف صميم أي اسر اتيجية وتبقرى
والية املقررة اخلاصة حتت تصرس حكومرة العرراق ،مرمن االمتيراز الردويل حلمايرة حقروق املشرردين
__________

()23
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داخلي ررا واملص ررلحة الوطني ررة للع رراق يف إعم ررال حق رروق اإلنس رران ملواطني ر ويف م رروء م ررا تق رردم م ررن
اعتبارات ،تقدم املقررة اخلاصة التوصيات التالية

ألف -االس اتيجية الوطنية العامة لالستجابة
 -71توصي املقررة اخلاصة أبن تقوم حكومة العراق ،ابلتشاور مع املشردين داخليا وبدعم من
اجملتمع الدويل ،بومع اس اتيجية ااملة ومتماسكة ومستكملة ،تستند إىل رسم خريمة للمبادرات
احلالي ررة وحتدير ررد للثغر ررات ،مر ر ن أج ررل تلبير ررة احتياج ررات اتلر ررف فئ ررات املشر ررردين داخلي ررا ،مبر ررا يف
ذل ررك االحتياج ررات اإلنس ررانية املس ررتمرة ،واألئ ررداس اإلةائي ررة المويل ررة األج ررل ،واحلل ررول الدائم ررة
للمشردين داخليا

ابء -االستجاابت احلامسة يف جمايل املساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنسان
-72

توصي املقررة اخلاصة حكومة العراق أيضا مبا يلي:

مرمان تروفي خيرارات مالئمرة وآمنرة للمرخوك والسركن لفائردة املشرردين داخليررا
()
والعائدين ،مبرا يف ذلرك حتسرني مرافرق اإلسركان يف حراالت المرواري ،وال سريما للمشرردين داخليرا
لف ات طويلة؛
( ) مررمان وصررول األسررر املعيشررية املشررردة إىل برراما توزيررع األغ يررة ،مبررا يف ذلررك
نظام التوزيع العام الشامل يف العراق ،إىل جانب براما املساعدة النقدية احملرددة اهلردس للتصردي
النعدام األمن الغ ائي والفقر؛
( ) تنفي ر املب ررادي التوجيهي ررة للجن ررة الدائم ررة املش ر ية ب ررني الوي رراالت بش ررخن إدم ررا
اإلعاق ررة يف العم ررل اإلنس رراين( ، )24وم ررمان أن تك ررون السياس ررات والر رداما ال رريت تتص رردك للتش رررد
الداخلي ااملة لإلعاقة؛
ممان حصول املشردين داخليا داخل املخيمات وخارجهرا ،بصررس النظرر عرن
()
ومعهم من حيث الواثئق ،علرى خر دمات الرعايرة الصرحية ،مبرا يف ذلرك خردمات الصرحة اجلنسرية
واإلجنابية املتخصصة للناجني أبرواحهم من العنف اجلنسي واجلنساين ،ورعاية األمهات والرمع؛
(رير) م ررمان حص ررول املش ررردين داخلي ررا والعائ رردين عل ررى خ رردمات الص ررحة العقلي ررة
والردعم النفسرري واالجتمرراعي ملسرراعدهتم علررى مواجهرة حترردايت العررييف يف التشرررد ،وتقرردم الرردعم
املتخصررل لفطفررال املصررابني بصرردمات والنرراجني أبرواحهررم مررن العنررف اجلنسرري واجلنسرراين ،مبررن
فيهم أفراد األقليات اإلثنية والدينية؛
إصر ر رردار توجيهر ر ررات إىل مجير ر ررع احملر ر ررافظني وإدارة املخيمر ر ررات بوجر ر ررو إعر ر ررادة
(و)
قبررول املشررردين داخليررا ال ر ين غررادروا املخرريم إذا عررادوا إىل املخرريم ،وتسررجيلهم للحصررول علررى
الدعم واملساعدة؛
م ررنو س ررر س ررريع وم ررن دون عوائ ررق للمس رراعدة اإلنس ررانية املخصص ررة للمش ررردين
(ز )
داخليررا والعائرردين احملترراجني ،وفقررا للمبرردأ  25مررن املبررادي التوجيهيررة املتعلقررة ابلتشرررد الررداخلي،
__________

( )24متاحع ع الرايط التاجي:
.disabilities-humanitarian-action/documents/iasc-guidelines

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-team-inclusion-persons-
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وذلررك عررن طريررق تبسرريا عمليررة احلصررول علررى رسررائل الوصررول تبسرريما يب ريا ومررمان أال تعرروق
الترردابي األمني ررة بص ررورة س ررلبية عمررل اجله ررات الفاعل ررة اإلنس ررانية ،مبررا يف ذل ررك املنظم ررات الدولي ررة
واملنظمات غي احلكومية؛
(ح) تيسي احلصول على الواثئق املدنية ،مبا يف ذلرك ارهادات املريالد ،جلميرع املشرردين
داخليررا عررن طريررق إصرردار واثئررق يف منمقررة تشررردئم واحلررد مررن املتملبررات اإلداريررة؛ ومواصررلة وتوسرريع
املبادرات الرامية إىل توفي الواثئق املدنية للسكان املشردين من خالل وحدات متنقلة؛
(ط) فصل ارط املوافقة األمنية عن تقدم الواثئق املدنية ،وممان وصرول املشرردين
داخليا وحماميهم إىل السجالت املدنية واحملايم من دون متييز؛
( ) مررمان أن تسررتند عمليررات دمررا املخيمررات أو إغالقهررا يف املسررتقبل حصررا إىل
عمليات العودة أو إعادة التروطني الموعيرة وانمنرة والكر رة ،مرع احر ام حرق املشرردين داخليرا يف
البت يف حلوهلم الدائمة املفضلة؛ وينبغي البت يف أي عمليات إغرالق ودمرا مرن ئر ا القبيرل مرع
جلنة العودة يف احملافظة من خالل عمليرة تشراورية قائمرة علرى األدلرة ،مرع مراعراة البيراقت املتعلقرة
ابلظ ررروس الس ررائدة يف املن رراطق األص ررلية وإا ررال الش رررياء يف اجمل ررال اإلنس رراين ،وإدارة املخيم ررات،
وسكان املخيمات ،مع إخمار اجلميع بوقت ياس؛ وينبغري تنسريق عمليرات العرودة مرع احملافظرات
األصلية لكي يتلقى العائدون دعما مالئما؛
(ك) احلفرراع علررى المررابع املرردين واإلنسرراين للمخيمررات ،وافرراذ ترردابي إلنفرراذ احلظررر
املفروض على وجود جهات فاعلة مسلحة يف املخيمات؛
(ل) دعم األقليات اإلثنية والدينيرة يف التوصرل إىل حلرول دائمرة حلالتهرا اخلاصرة عرن
طريررق تعزيررز احلرروار فيمر ا بررني الموائررف وداخلهررا والتماسررك االجتمرراعي ،والرردخول يف حرروار مررع
األقليات إلعادة بناء الثقة وحتديد احللول؛
وقف القيود غي القانونية والتمييزية املفرومة على حرية تنقل املشردين داخليرا
()
على أساس ارتباطهم املتصور بتنظيم الدولة اإلسالمية بسبب الروابا األسرية أو القبلية املزعومة،
وتيسرري مرررورئم عررد نقرراط التفتررييف؛ ومررمان أن تكررون أي قيررود منصوصررا عليهررا يف القررانون وأن
تكون مرورية ومتناسبة ومتسقة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
(ن) تنفير برراما حمرددة اهلرردس للتصردي لوصررم املشرردين داخليررا الر ين يُتصررور أن
هلم ارتباطا بتنظيم الدولة اإلسالمية ،وتعزيز التماسك االجتماعي؛
(ق) مر ررمان تقر رردم املسر رراعدات واخلر رردمات اإلنسر ررانية إىل مجير ررع املشر ررردين داخلير ررا
والعائدين من دون متييز وعلى أساس االحتياجات فقا؛
(ن) العمل ،وفقا ملبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية وحظر العقا اجلماعي ،على افاذ
مزيد من التدابي ملنع ووقرف العقرا اجلمراعي للمشرردين داخليرا والعائردين الر ين يُتصرور أن هلرم
ارتباطر ا بتنظرريم الدولررة اإلسررالمية ،حبيررث تضررمن عرردم التمييررز مرردئم يف حصروهلم علررى اخلرردمات
األساسية ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية والتعليم ،والسكن ،وحقوق األرض وامللكية ،واستحقاقات
احلماية االجتماعية ،وخما التعويض ومنو العودة؛
(ف) العمل ،وفقا التفاقية حقوق المفل ومصاحل المفرل الفضرلى ،علرى افراذ تردابي
لضمان متكن مجيع األطفال املشردين والعائدين من احلصول على اهادة مريالد ،مبرا يف ذلرك عرن
طريق القيام حبملة ااملة لتسجيل املواليرد عرن طريرق وحردات متنقلرة ،وإلغراء اررط حضرور األ
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إىل احملكمة أو تقدم اهادة وفاة يف احلاالت اليت يؤدي فيها ئ ا الشرط إىل إعاقة حرق المفرل يف
احلصول على تسجيل ميالده؛
(ني) تعزيز حصول األطفال املشردين داخليا ،مبن فيهم أطفال األسر اليت يُتصور أن
هلررا ارتباطر ا بتنظرريم الدولررة اإلسررالمية ،علررى تعلرريم رمسرري جيررد ،مررن دون متييررز ،يجررزء أساسرري مررن
االس اتيجية الوطنية لإلنعاش؛
( ) فصيل املزيد من موارد امليزانية للتعليم الرمسري مرن أجرل تزويرد املردارس بعردد
ي رراس م ررن املدرس ررني امل ررؤئلني؛ وزايدة س رراعات الت رردريس وع رردد امل رردارس الرمسي ررة يف املخيم ررات
وابلقر منها؛
ممان متكني األطفال املشردين داخليا من االلتحاق ابملدارس خار املخيمات
(ر )
على قدم املساواة مع األطفال غي املشردين ،عن طريق تيسي تنقل المال ونقلهم إىل املدارس،
والتحرراق األطفررال املشررردين داخليررا الر ين يفتقرررون إىل الواثئررق املدنيررة ررا؛ وترروفي برراما تعليميررة
بديلررة لرردعم األطفررال ال ر ين فرراتتهم سررنوات مررن الدراسررة ،إىل جانررب الرردعم النفسرري االجتمرراعي
لتيسي إعادة إدماجهم يف النظام املدرسي الرمسي؛
( ) تعزيررز التماسررك االجتمرراعي واملصرراحلة الرردائمني يف اجملتمررع العراقرري مررن خررالل
التعلرريم وتعزيررز التسررامو وقرريم املسرراواة وعرردم التمييررز داخررل املرردارس؛ وتشررجيع قبررول األطفررال
املشردين داخليا من اتلف اجملموعات اإلثنية والدينية ،وأطفرال األسرر الريت يُتصرور أن هلرا ارتباطر ا
بتنظ رريم الدول ررة اإلس ررالمية ،حبي ررث هتيرر بر ر لك بيئ ررة مرحب ررة وراعي ررة م ررن أج ررل إدم رراجهم وتعلمه ررم
وتعافيهم الشخصي؛
(ت) اعتماد إطار قانوين وسياسايت ارامل ملعاجلرة حالرة النراجني أبرواحهرم مرن العنرف
اجلنسي املتصل ابلنزاع ،سن ال يزال الكثي منهم يف حالة تشرد ،مبا يف ذلك عن طريق توفي اجلد
م ررن خ ررالل ب رراما ا رراملة وجامع ررة ومرتك ررزة عل ررى الب رراقني عل ررى قي ررد احلي رراة وتوس رريع نم رراق ق ررانون
تعويضات اليزيديني املق ح ِ
ومنَو الباقني على قيد احلياة

جيم -احللول الدائمة
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توصي املقررة اخلاصة حكومة العراق مبا يلي:

افاذ تدابي لدعم املشردين داخليا يف التوصرل إىل حرل دائرم مرن اختيرارئم عرن
()
طريق هتيئة الظروس املواتية ل ؛
( ) مرمان أن تكررون أي عررودة طوعيررة وآمنررة وير ررة ،وفقررا للمعررايي الدوليررة حلقرروق
اإلنسان وإطار العودة القائم على املبادي؛
( ) ومررع خم ررة وطني ررة للسررالم واملص رراحلة تع ررامل املسررائل املتص ررلة دع ررادة اإلدم ررا
واجلد والعدالة ،وتضمن مشارية املشردين داخليا والعائدين؛
العم ررل ،يخم رروة حامس ررة دعم ررا للحل ررول الدائم ررة للمجتمع ررات احمللي ررة ال رريت ط ررال أم ررد
()
تش ررردئا ،عل ررى إج رراء ح روار ا ررامل م ررع اجملتمع ررات احمللي ررة املتض ررررة م ررن فظ ررائع تنظ رريم الدول ررة اإلس ررالمية،
وال سيما األقليات اإلثنية والدينية ،مرن أجرل إنشراء آليرات للعدالرة االنتقاليرة ،والبحرث عرن احلقيقرة بشرخن
االنتهايات وتوفي اجلد ،وإعادة بناء الثقة بني السكان والدولة ،وتوفي مماقت مؤسسية بعدم التكرار؛
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(رير) توسر رريع نمر رراق املخممر ررات املر رردرة للر رردخل لتعزير ررز وصر ررول املشر ررردين داخلير ررا
والعائدين إىل فرص العييف انمنة والكر ة؛
القيررام ،برردعم مررن اجملتمررع الرردويل ،بررزايدة اجلهررود الراميررة إىل إعررادة بنرراء املنررازل
(و)
واهليايررل األساسررية الرريت تضررررت يف الن رزاع وغيئررا مررن مسررائل اإلسرركان واألرامرري واملمتلكررات؛
ومررمان فصرريل اعتمررادات يافيررة يف امليزانيررة ملخممررات املِررنو والتعررويض القائمررة ،مبررا يف ذلررك
التعويض عن املمتلكات ومنو العودة؛ وممان معاجلة املمالبات ابلتعويض واملنو بكفاءة وافافية
وحياد عن طريق إنشاء آلية للرقابة وإجراء للمعن يف املمالبات املرفومة؛ وتيسي تقدم املمالبات
من جانب املشردين داخليا والعائدين من خالل التوعية وخفض متملبات الواثئق الداعمة وقبرول
املمالبات املقدمة يف حمافظة التشرد؛
استكشاس أاكال أخرك من اجلد لفائدة املشردين داخليا ،مبا يف ذلك الرعاية
(ز )
المبية والنفسية االجتماعية ،والعدالة ،وأاكال اجلد الرمزية؛
(ح) زايدة املوارد الالزمة إلزالة املتفجرات من الفرات احلرر ابلتعراون مرع ويراالت
إزالة األلغام ،مبا يف ذلك يف املنازل واملناطق السكنية
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وتوصي املقررة اخلاصة أبن تقوم األمم املتحدة واجملتمع الدويل واجلهات املاحنة مبا يلي:

مواصلة دعم حكومة العراق من خالل خما االستجابة اإلنسرانية وصرناديق حتقيرق
()
االستقرار جلهود إعادة اإلعمار ،وتوسيع نماق املشاريع املتعلقة بسريادة القرانون ،واحلويمرة ،والتماسرك
االجتماعي وإزالة األلغام ،ودعم املبادرات احمللية الرامية إىل تعزيز التماسك االجتماعي واملصاحلة؛
( ) ومررع اسر اتيجية وامررحة وملموسررة وحمررددة السررياق لعررروة الشررؤون اإلنسررانية
والتنمية والسالم ،مبا يف ذلك خمة انتقالية ،تكفل التماسك االجتماعي يف سياق احللول الدائمة،
واعتماد استجاابت حمددة األئداس لفائدة فئات سكانية حمددة دس أتمني احلماية واحللول الدائمة؛
( ) زايدة ال ييرز علررى االسررتثمارات االقتصرادية ،مبررا يف ذلررك مرن أجررل إ رراد فرررص
العمل ،يوسيلة ملنع النزاعات والتشرد
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