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 الخلفية والسياقأوالً.  

)منظمة غير حكومية معتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم  MADREتم تقديم هذا التقرير من قِبل   .1

جامعة كلية الحقوق (، HRGJ) االنواع االجتماعيةعيادة حقوق اإلنسان والعدالة بين و(، ECOSOCالمتحدة 

، وجمعية نساء اوان، وجمعية التقوى، ومنظمة اسودةمة (، ومنظOWFIومنظمة حرية المرأة في العراق ) ،نيويورك مدينة

تانا للمرأة، واتحاد ي(، ومنظمة إيما من أجل التنمية البشرية، ومنظمة إDHRDبغداد، ومركز تنمية حقوق اإلنسان والديمقراطية )

يركز هذا التقرير على عدة (. وWOLA، ومنظمة المرأة للمساعدات القانونية )ساوةذوي االحتياجات الخاصة بكردستان، ومنظمة 

مجاالت مثيرة لالهتمام تتعلق بوضع حقوق النساء والفتيات في العراق، بما في ذلك انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي 

 واإلفالت من العقاب في حالة حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان. تم تجميع هذه المعلومات المضّمنة في التقرير من خالل الزيارات

 الميدانية، ومن الوثائق األولية للشهادات الشخصية التي تم اإلدالء بها في العراق باللغتين اإلنجليزية والعربية، باإلضافة إلى أنها

 مدعومة من قِبل تقارير وكاالت األنباء والحكومات ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية. 

( 2جنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في العراق، )( العنف ال1يوثق هذا التقرير ستة مجاالت رئيسية هي: ) .2

( والوصول إلى ملجأ آمن ISIL( ،)3والجرائم الجنسية والقائمة على النوع االجتماعي التي ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية )

( 4العنف األسري و "جرائم الشرف"، )بالنسبة لألشخاص الفارين من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك 

( والتمييز ضد 6( والتمييز ضد النساء ذوات االحتياجات الخاصة في العراق، )5وحرمان المرأة من وثائق تحديد الوضع المدني، )

 النساء العراقيات المنحدرات من أصول أفريقية.

 

 ثانيًا. العنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي في العراق

 

 ائم "الشرف"جر

شهدت السنوات األخيرة زيادة في "جرائم الشرف" ضد النساء في العراق نتيجة لمجموعة من العوامل التي أدت إلى   .3

ويُقدَّر أن عدة مئات من النساء  iإضعاف المؤسسات، وزيادة العنف من قِبل الميليشيات المسلحة وتعزيز األعراف القبلية والدينية.

"الشرف" و حالة من جرائم  272، أُبلغت الشرطة عن 2017في عام  iiد قُتلن كنتيجة لجرائم "الشرف" كل عام.والفتيات العراقيات ق

في أعقاب الصراع مع مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية، ال يزال العديد من النساء  iiiإحالتها للمحاكم. تتمحالة عنف عائلي  3 400

فعلى سبيل  ivيجلبن إلى عائالتهن ومجتمعاتهن. لذيمنازلهن بسبب "العار" اعرضة لخطر جرائم "الشرف" أثناء عودتهن إلى 

ي كن محتجزات ظلماً بتهم باطلة بالتورط في تالمثال، تضطر النساء ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، الال

إلى منازلهن ألنهن تعرضن للتهديد بالقتل بجرائم "الشرف" البغاء، إلى البقاء في ملجأ في مدينة البصرة، ولسن قادرات على العودة 

  vمن قبل عائالتهن.

ي يعتلين مناصب بارزة مثل السياسيات والصحفيات والطبيبات والمدافعات عن حقوق تكما يتم استهداف النساء الال  .4

 شهر ابفي الفترة ما بين  viشطة.اإلنسان الرتكابهن جرائم "الشرف" بسبب تحديهن لدور الجنسين واالضطالع بمناصب عامة ن

، تم اغتيال أربع نساء عراقيات بارزات، بما فيهن اإلعالمية البارزة بوسائل اإلعالم االجتماعية تارا فارس والناشطة 2018وسبتمبر 

 viiفي مجال حقوق المرأة سعاد العلي.

ذلك القتل، الذي يتم ارتكابه تحت مسمى ، بما في viiiيسمح قانون العقوبات العراقي بتخفيف العقوبات على سلوكيات العنف .5

"دوافع الشرف". ال يوفر القانون أي توضيح بشأن كيفية تعريف مصطلح "دوافع الشرف"، تارًكا الباب مفتوًحا أمام التفسير الواسع 

حماية قانونية ضد  وإساءة االستخدام التي تسمح باستمرار ارتكاب جرائم "الشرف" مع اإلفالت من العقاب. باإلضافة إلى عدم وجود

تعتبر البيانات  ixجرائم "الشرف"، فإن الشرطة غير مستعدة للتحقيق في مثل هذه القضايا بسبب القبول االجتماعي لجرائم "الشرف".

إن ثقافة اإلفالت من العقاب هذه تمنع النساء من  xالمتعلقة بمعدالت اإلدانة أو محاكمات مرتكبي جرائم "الشرف" ناقصة للغاية.
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بالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي بسبب مخاوف من الالمباالة من جانب السلطات أو الثأر العنيف الذي يؤدي إلى اإل

 xiارتكاب جريمة متعلقة "بالشرف".

"جرائم الشرف". وبينما نثني على الخطوات التي اتخذتها  اتبني استراتيجية للقضاء على ممارسفشلت الحكومة في ت .6

ؤخراً إلطالق االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق بالتنسيق مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق الحكومة م

(UNAMI( وصندوق األمم المتحدة للسكان )UNFPA،)xii  إال أن غياب اإلرادة الحكومية نحو َسن التشريعات الضرورية في

االجتماعي، مثل قانون الحماية من العنف العائلي المعلق، يتنافى مع هذه االستراتيجية الدولة للتصدي للعنف القائم على النوع 

. عالوة على ذلك، فإنه بدون معالجة األعراف والعادات الثقافية األساسية التي تسمح بحدوث جرائم "الشرف"، وإفالت xiiiالوطنية

سمح باإلفالت من العقاب على جرائم "الشرف" المرتكبة ضد مرتكب جريمة "الشرف" من العقاب، سيظل قانون العقوبات العراقي ي

 المرأة. 

 

 الزواج القسري والمؤقت والمبكر

عن  2015خلصت دراسة تمت في عام  xiv.18في المئة من الفتيات العراقيات يتزوجن قبل سن  24ما يقدر بحوالي  .7

في المائة كانت  22في المائة من الزيجات تمت خارج نظام المحاكم، منها  33.9الزيجات في تسع محافظات في أنحاء العراق أن 

العراق  أصبح الزواج القسري والمؤقت والمبكر استراتيجية للعيش من قبل العديد من العائالت الفقيرة في xvسنة. 14لفتيات دون سن 

التي تعيش في وسٍط من الصراع المستمر وانعدام األمن، والذين قد يقررون زواج بناتهم في وقٍت مبكر بدافع أن هذا سيخفف عنهم و

 xviاألعباء المالية واألمنية.

 كما أن عدم الحصول على فرص للتعليم وفرص اقتصادية يجعل النساء والفتيات غير قادرات على إعالة أنفسهن ماليًا .8

وإجبارهن على زيجات رغًما عنهن على أمل تمكينهن من توفير فرص اقتصادية أفضل ألسرهن في تلك الزيجات. ووفقًا لدراسة 

كما تم  xviiفي المئة من حاالت الزواج القسري التي تم بحثها في الدراسة بدوافع اقتصادية. 51، تمت حوالي 2015أجريت عام 

امرأة من الزواج بمثل  11(، وهي زواج المرأة لحل نزاع، حيث إنه في جنوب العراق تم إجبار ةالفصلياإلبالغ أيًضا عن عودة عادة )

 xviii.2015هذا االتفاق في مدينة البصرة في عام 

في حين  xixسنة من العمر بالزواج بتفويض من القاضي. 15يسمح قانون األحوال الشخصية للشباب الذين تبلغ أعمارهم   .9

مما يزيد  xxي الغيًا وباطالً بموجب قانون األحوال الشخصية، إال أن هذا فقط إذا لم تتم المعاشرة الزوجية، يمكن اعتبار الزواج القسر

 2017من العواقب التي تنتظر الناجين من االغتصاب الزوجي. قدم أعضاء مجلس النواب في العراق في شهر يناير )كانون الثاني( 

كان ذلك في أعقاب محاولة فاشلة مماثلة لتعديل قانون  xxiشأنه خفض سن الزواج. تعديالت على قانون األحوال الشخصية كان من

ويخشى  xxiiلتحديد السن القانونية للزواج عند سن التاسعة للفتيات والسماح بالزواج المؤقت. 2014األحوال الشخصية في عام 

 xxiiiالمدافعون عن حقوق اإلنسان أن يتم طرح تعديالت مماثلة مرة أخرى في البرلمان.

ال يتضمن قانون العقوبات أحكاًما توفر الحماية للنساء الالتي يقررن اللجوء إلى المحاكم، مما يجعلهن عرضة لمزيد من   .10

باإلضافة إلى ذلك، وبسبب أن العديد من الزيجات القسرية والمؤقتة  xxivالتمييز أو االعتداءات من جانب أفراد أسرهن أو مجتمعاتهن.

صاف القانونية للهروب من ن األحيان االستفادة من سبل االنم، فإن النساء والفتيات ال يستطعن في كثيٍر موالمبكرة تتم خارج المحاك

وال تدخل الزيجات غير المسجلة خارج نظام المحاكم ضمن اختصاص المحاكم، كما أن العديد من النساء ال يمتلكن الوثائق  xxvالزواج.

 xxviمرغوب فيه.الالزمة للتهرب قانونياً من الزواج غير ال

 

 االتجار بالجنس والبغاء القسري

بسبب عدم كفاية البيانات المجّمعة والخاصة بحكومة العراق، فإن عدد النساء والفتيات الالتي يتم االتجار بهن في العراق  .11

حالة في عام  314، ليقل بهذا العدد عن 2017حالة اتجار بالبشر محتملة في عام  266أبلغت الحكومة العراقية عن  xxviiغير معروف.

ويواجه ضحايا االتجار بالجنس خطر االعتقال والمحاكمة  xxviiiمنها تقع ضمن حاالت االتجار بالجنس. 68، يُشتبه في أن 2016
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لن تشرع الحكومة في إجراء تحقيقات  xxixتم اإلبالغ عن تورطهن في االتجار بالجنس. الجنائية والسجن والترحيل بسبب البغاء إذا ما

في قضايا االتجار بالجنس ما لم ينشر الضحايا القضايا الخاصة بهم، إال أنه مع ذلك فإن معظمهن لن يُقدمن على ذلك خوفًا من انتقام 

د اإلبالغ عن حاالت االتجار بالجنس، فنادًرا ما تبدأ الشرطة في وعالوة على ذلك، وبع xxxذويهن أو بسبب جهلهن بهوية الُمتِجرين.

إجراء تحقيقات ضد المشتبه بهم في االتجار بالجنس أو إدارة بيوت الدعارة، مما يدفع المدافعون الحقوقيون إلى االشتباه في تواطؤ 

ة عند التعامل مع حاالت االتجار بالجنس، وفي وتفتقر السلطات الحكومية كذلك إلى الحساسي xxxiالحكومة في أنشطة االتجار بالجنس.

وعلى الرغم من المتطلبات القانونية بتقديم خدمات لضحايا االتجار  xxxiiبعض الحاالت أساءت لفظيًا للناجين من االتجار بالجنس.

وى الكافي من الدعم بالجنس، فإن الحكومة العراقية غالبًا ما تفشل في تقديم مثل هذه الخدمات، مما يتسبب في عدم تقديم المست

 xxxiiiوالحماية للضحايا.

فإنه ال يزال الناجون  xxxivرغم المزاعم وبعض الجهود التي قد تبذلها الحكومة العراقية لمكافحة االتجار بالنساء والفتيات،  .12

في العراق عن  من اإلتجار بالجنس في العراق يفتقدن الحماية األساسية والخدمات والعدالة. في العام الماضي، أفاد خبراء محليون

كما أشارت لجنة مشتركة بين اإلدارات المعنية  xxxvوجود عدٍد كبير من المالحقات القضائية ضد الناجيات من االتجار بالجنس.

باالتجار بالجنس إلى أن أول المستجيبين والقضاة ال يزالون غير مدركين لتشريعات االتجار بالجنس وال يطبقون القوانين بشكٍل 

أن ملجأ الحكومة لضحايا االتجار  2017افة إلى ذلك، أفاد مدافعون محليون في ديسمبر )كانون األول( في عام باإلض xxxviمناسب.

 xxxviiبالجنس ال يزال غير مستخدم.

 

 التوصيات .13

A.  على حكومة العراق اتخاذ خطوات إللغاء األحكام الواردة في قانون العقوبات والتي تسمح بتخفيف الحكم على الجرائم

 «.وافع الشرفبد»المرتكبة 

B.  على حكومة العراق اتخاذ تدابير لتنفيذ االستراتيجية الوطنية إلنهاء العنف ضد المرأة، والتصدي لألعراف الثقافية التي

 تسمح بجرائم "الشرف".

C.  عاًما، وتعزيز  15( لمنع الزيجات المبكرة التي ال تتجاوز 1959على حكومة العراق تعديل قانون األحوال الشخصية )لعام

الحماية من الزيجات القسرية والمؤقتة، بما في ذلك منع االستثناء من إلغاء الزيجات القسرية للحاالت التي تمت فيها 

 المعاشرة الزوجية.

D.  على الدولة ضمان حصول الناجيات من االتجار بالجنس على الحماية والخدمات األساسية والعدالة كما هو مطلوب بموجب

. يجب أن يكون القضاة العراقيون على دراية بتشريعات االتجار بالجنس وتطبيق 2012لبشر لعام قانون مكافحة االتجار با

 القوانين بشكٍل مناسب. 

E. .يجب على الدولة ضمان عدم تجريم الناجيات من االتجار بالجنس ومحاكمتهم بشكٍل خاطئ بسبب البغاء أو جرائم أخرى 

 

 ع االجتماعي التي يرتكبها مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالميةثالثًا. الجرائم الجنسية والقائمة على النو

يتم اإلسراع في تعقب الدعاوى القضائية ضد مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية بموجب قانون مكافحة اإلرهاب في العراق،  .14

لدولة اإلسالمية، بدالً من التركيز والذي يقضي بعقوبة اإلعدام. وغالبًا ما تستند اإلدانات إلى التركيز على االرتباط بمقاتلي تنظيم ا

هذا المستوى المتدني من اإلدانة الجماعية يعني أن المحاكم ال تحقق في أبشع الجرائم. كما أن  xxxviiiعلى طبيعة ونوع الجرائم المحددة.

الجرائم وإصدار  الجهات الفاعلة في مجال العدالة ال تميز بين المذنبين والضحايا في بعض الحاالت، مع إطالق سراح بعض مرتكبي

بما في ذلك النساء الالتي يجبرن على الزواج من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية. وال يُبذل أي جهد -عقوبة اإلعدام على بعض الضحايا 

  xxxixإلبالغ الضحايا بموعد ومكان تقديم الجناة المزعومين للمحاكمة، مما ال يتيح للضحايا فرصة المشاركة.

الدولة اإلسالمية العنف الجنسي كسالح استراتيجي و"تكتيك لإلرهاب، وهو عنصر أساسي في  استخدم مقاتلو تنظيم .15

وأخضع مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية النساء اإليزيديات والمسلمات والمسيحيات والتركمانيات في  xlأيديولوجيتهم وطريقة عملهم".
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القائم على النوع االجتماعي. وتدعو منظمات المجتمع المدني العراقي  العراق النتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك العنف الجنسي

المحلية، وكذلك المجتمع الدولي، إلى إجراء محاكمات شفافة ونزيهة تعترف بالجرائم الجنسية والقائمة على النوع االجتماعي التي 

على الرغم من أن الحكومة العراقية تعترف  xliحايا.يرتكبها مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية واآلثار التي يتسببون في حدوثها للض

بالعنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي الذي تعرضت له بعض النساء من قبل مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية، وخاصة استهداف 

ضطهاد القائم على النوع االجتماعي. النساء اإليزيديات، إال أنها لم تعترف وال تقدم للمساءلة حول جرائم التنظيم التي تصل إلى حد اال

 كما لم تعترف بمثل هذه الجرائم التي تُرتكب ضد األشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر. 

الالتي تعرضن  إن العدالة االنتقالية في العراق يجب أن تفّسر بشكٍل ملموس لتعالج معاناة أعداد كبيرة من النساء والفتيات  .16

لالغتصاب واالستعباد، من أجل إرسال رسالة مفادها أن العنف القائم على النوع االجتماعي غير مقبول، وأنه لن يتم اإلفالت من 

العقاب عند حدوثه، وأن هؤالء الناجيات سيتم حماية حقوقهن. وبدون اإلقرار والمساءلة عن جميع الجرائم والتمييز القائم على أساس 

ع االجتماعي والذي ارتكبت على أساسه العديد من الجرائم، فال يمكن تحقيق العدالة للضحايا وال يمكن إعادة بناء المجتمعات النو

في  من الحدوثالمحلية. ويحتاج العراقيون إلى عدالة حقيقية وشفافة إلعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة ومنع الفظائع الجماعية 

المستقبل، وعلى حكومة العراق االعتراف بالجرائم التي يرتكبها مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية إذا كانت تأمل في دعم مواطنيها في 

 إيجاد بيئة سالم مستدامة. 

 

 التوصيات .17

A.  والقائمة على النوع على الدولة أن تتخذ خطوات لمحاسبة مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية على جميع الجرائم الجنسية

االجتماعي، ودعم إدراج جرائم أخرى معترف بها دوليًا في مقاضاة مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية. على الدولة اتخاذ 

إجراءات لالعتراف باإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية في 

 العراق.

B. لدولة ضمان تقديم التعويضات لجميع ضحايا النزاع، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع على ا

 االجتماعي.

 

رابعًا. تأمين وصول األشخاص الفارين من العنف الجنسي والقائم على النوع االجتماعي إلى ملجأ آمن، بما في ذلك العنف المنزلي 

 وجرائم "الشرف" 

في وسط وجنوب العراق، إال أن  xliiدعوات المتكررة لتغيير السياسات من هيئات حقوق اإلنسان الدولية، على الرغم من ال .18

، االسريمن العنف  اتقية نحو توفير ملجأ للنساء الفارهذا يسير في طريق معاكس للسياسة العامة للمنظمات غير الحكومية العرا

االتجار، واالستعباد الجنسي، أو أي شكٍل من األشكال األخرى للعنف القائم والتي تشمل محاوالت اعتداء بدعاوى "الشرف"، وكذلك 

على النوع االجتماعي. وتعمل المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية في إطار قانوني غير محدد، كما تحرص المنظمات غير 

جئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية ومقدمو خدماتها الحكومية التي تدير هذه المالجئ على نشر خدماتها. وبالتالي، فإن هذه المال

إذا تم اكتشاف وجود مسكن في ملجأ  xliiiال يتعرضون فقط لحمالت الشرطة، ولكنهم يفتقرون أيضاً إلى الحماية من تهديدات العنف.

ادئ األمر. وهذا يعني أن األزمة يديره القطاع الخاص، فقد تعيد الشرطة الناجيات إلى عائالتهن مرة أخرى وهّن قد هربن منهن في ب

ليست فقط في االفتقار إلى توفير ملجأ، بل في السياسة التي تحظر المالجئ التي يديرها القطاع الخاص ومن ثم فهذا يعّرض النساء 

 والمهمشون لخطر التعذيب أو الموت. 

للفارين من العنف المنزلي، وبالرغم من هذا القمع، تواصل بعض منظمات حقوق المرأة توفير مسكن آمن وسري،  .19

والمهددين بجرائم "الشرف"، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي. وتواجه المنظمات غير الحكومية العراقية 

ن والمدافعون عن حقوق المرأة والذين يسعون لمساعدة النساء والفتيات، مضايقات دائمة، ومراقبة تعسفية، وعمليات تفتيش بدون إذ
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ض فقط العاملين والمقيمين للخطر، لكنها تجبرهم على التنقل بشكٍل روتيني، لتجنب لفت االنتباه غير  قضائي. هذه المضايقات ال تُعّرِ

 المرغوب فيه من الجيران الذين قد يخطئون في بعض األحيان ويعتبرون هذه المنازل اآلمنة بيوت للدعارة.   

ة يضع موظفي الملجأ والمقيمين في خطر التعرض للعنف من قبل أطراف غير حكومية. إن االفتقار إلى الحماية القانوني .20

شخًصا بمداهمة مقر منظمة  50، على سبيل المثال، قامت مجموعة مسلحة مؤلفة من 2017أكتوبر )تشرين األول( لعام  28ففي 

ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع (، وهي منظمة غير حكومية عراقية توفر المالجئ لOWFIحرية المرأة في العراق )

واحتجزوه  OWFIكان األفراد مسلحين ببنادق هجومية وقاموا باختطاف أحد أفراد طاقم منظمة  xlivاالجتماعي، في السعدون ببغداد.

ئي على التفاوض إلطالق سراحه. لم يكن لدى المجموعة المسلحة أمر قضا OWFIمن أجل الحصول على فدية، مما أجبر منظمة 

قبل اختطاف الموظف. لم تحقق الشرطة في الحادث، مؤكدة أن المنظمات غير  OWFIبدخول المبنى، لكنهم قاموا بتفتيش مقر 

 الحكومية ليس لديها إذن بتشغيل المالجئ في العراق.  

الفارين من العنف  ولكن فقط في منطقة كردستان، تم السماح لبعض المنظمات غير الحكومية المحلية بإقامة المالجئ للنساء .21

في إقليم  االسري، وقانون مكافحة العنف 8( القانون المحلي رقم KRG، أقرت حكومة إقليم كردستان )2011وإدارتها. في عام 

كردستان العراق، والذي يدعو إلى إنشاء مالجئ للنساء. ومع ذلك، ال توجد حماية لمثل هذه المالجئ التي تديرها المنظمات غير 

 الحكومية في وسط العراق أو جنوبه.

ً في بغداد. ومع ذلكUNFPAلقد أنشأت الحكومة العراقية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان ) .22 ، ال يوفر ( ملجأ

الملجأ الحماية الكافية للنساء الهاربات من محاوالت قتلهن بدعاوى "الشرف" وغيرها من أشكال العنف المنزلي ألن النساء الهاربات 

هذه العملية والشروط التي تفرضها المالجئ التي  xlvمن هذا العنف مطلوٌب حصولهن على أمٍر من المحكمة للوصول إلى الملجأ.

ة تُعرض سالمة النساء للخطر من خالل تعريضهن لالنتقام واستخدام أسرهن لوسائل غير قانونية، مثل إجبارهن على تديرها الحكوم

الزواج من الجاني أو حتى قتلهن تحت مسمى جرائم "الشرف". أما المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية فليس لديها هذه 

 ض حياة الضحايا للخطر.الصعوبات وال تضع شروًطا ومتطلبات تُعرّ 

، دعت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لألمم المتحدة الحكومة العراقية إلى السماح قانونيًا بإقامة المالجئ 2015في عام  .23

بعد ذلك بوقت قصير، حذت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة حذوها، معربةً عن قلقها بشأن  xlvi.التي يديرها القطاع الخاص

حظر الحكومة العراقية للمالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي، ودعت الحكومة 

بعد أشهر قليلة من مراجعة لجنة مناهضة  xlviiها المنظمات غير الحكومية.العراقية إلى تسهيل الوصول إلى المالجئ التي تدير

 ESCR(، استجوبت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )CATالتعذيب في العراق )

Committee مندوبي الحكومة العراقية أجابوا ( حكومة العراق بشأن سياسة مكافحة المالجئ في استعراضها. ومن المثير للدهشة أن

وأوضح المسؤولون أن هذه المنظمة غير  xlviiiتساعد في تلبية احتياجات الناجين في وسط وجنوب العراق. OWFIبأن منظمة 

ر الحكومية المحلية تتخذ تدابير لمعالجة االرتفاع الحاد في العنف ضد المرأة من خالل توفير خدمات شاملة للناجين، بما في ذلك توفي

المالجئ. ومن ثم، فإنه في البيانات الدولية، ينقل المسؤولون إلى المنظمات غير الحكومية العراقية التزامهم بضمان توفير الملجأ 

للناجيات، بينما على أرض الواقع يقومون بمضايقات وإعاقة المنظمات المحلية التي توفر المالجئ المحلية. اختارت الحكومة عدم 

 xlix.المتعلقة بسياسة مكافحة المالجئ أو عواقبها الرد على األسئلة

ومن شأن رفع الحظر عن المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية تمكين منظمات حقوق المرأة العراقية المحلية من  .24

لخطر الفرار من غيرهن من األفراد المعرضين جابة طارئة للنساء والفتيات والعمل بصورة قانونية وتوفير خدمات حماية أفضل واست

العنف. وعالوة على ذلك، فإن إضفاء الشرعية على أنشطتهم سيوفر طبقة إضافية من الحماية لهذه المنظمات، بما في ذلك الوصول 

 دون عوائق إلى مساعدة الشرطة وتعاون الدولة في حماية ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي.

 

 التوصيات .25
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A.  خطوات لضمان اعتماد قانون حماية العنف العائلي المعلّق مع التعديل الذي يوضح أن على حكومة العراق أن تتخذ

المنظمات غير الحكومية قد توفر المالجئ وأن تنشئ إطاًرا قانونيًا للمنظمات غير الحكومية لتشغيل المالجئ التي تقدم 

 منزلي.المساعدة لضحايا جميع أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف ال

B.  على الحكومة العراقية اتخاذ تدابير لحماية المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية وموظفوها من عمليات التفتيش

بدون إذن قضائي والمضايقات التعسفية والعنف وتدريب أفراد الشرطة والقضاء بها من خالل تنفيذ الفقرات الخاصة 

 . CAT(. 25 & 26)a(, UN Doc. CCPR/C/IRQ/CO/5بمراقبة اتفاقية مناهضة التعذيب )

 خامًسا. حرمان المرأة من استخراج وثائق تحديد الحالة المدنية

تواجه النساء في العراق أزمة تحديد الهوية. تعتبر وثيقة تحديد الهوية المدنية هي وثيقة إلزامية للمواطنين في العراق  .26

وتستخدم للوصول إلى الخدمات العامة األساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم. ومن ضمن إجراءات حصول 

ويتم إصدار بطاقة  lذكر، مثل والدها أو أخيها أو زوجها. مرافقن تكون مدعومة من قِبل المرأة على هوية صادرة عن الحكومة أ

ذكر. تواجه النساء الهاربات من العنف القائم على النوع االجتماعي أو العنف  مرافقهويتها شريطة أن تكون معتمدة على هوية 

يرة للتحرك بحرية والتسجيل للحصول على تصاريح إقامة المرتبط بالنزاعات دون حملهن ألية وثائق إثبات شخصية تحديات كب

)والتي تعتبر مطلوبة الستئجار مسكن أو ضمان الحصول على عمل( والمطالبة بالحقوق المدنية، بما في ذلك شهادات الميالد الخاصة 

 باألطفال.  

طر األمنية المحتملة، مما زاد من وقد زادت القيود المفروضة على المرأة عند تقديم طلب الحصول على الهوية من المخا .27

تعرضها للعنف والتمييز. كما أن عدم وجود وثائق إلثبات الهوية القانونية يضع عبئًا كبيًرا على النساء النازحات داخليًا والالتي 

احتجازهن من قبل  يحتجن للخدمات األساسية. وفقدت العديد من النساء وضعهن المدني، إما أثناء فرارهن من مناطق النزاع أو أثناء

 مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية. تعتبر إجراءات التسجيل في العراق تمييزية بطبيعتها ضد المرأة، وكذلك األُسر الُمعالة من قِبل نساء

د تعاني من صعوبات قاسية. وال تستطيع العديد من النساء الحصول على الخدمات األساسية، حتى الحصص الغذائية دون بطاقة تحدي

 ماليةة مساعدتتلقين أي  ال، وظيفةو علىل لحصوا علىدرات قا غيرت حازلناء النساا نتكو ما غالباوالهوية القانونية إلعالة أسرهن. 

 li.لقانونيةا لهويةا ثائقو نقص بسبب لةولدا من

بمقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية وباإلضافة إلى ذلك، فإنه عندما يتم إلقاء القبض على أحد أقاربها الذكور لالشتباه في صلته  .28

تُحرم المرأة من أوراق إثبات هويتها القانونية ولن تُمنح بطاقة سكن باسمها.  liiأو يُحتجز بموجب قانون مكافحة اإلرهاب في العراق،

رين، وهو األمر الالزم الستخراج الو ثائق أو للحصول على وبالتالي، ال تتمكن النساء بعد ذلك من التسجيل في وزارة الهجرة والمهجَّ

مسكن. وقد أعربت النساء الالتي ال يحملن هوية قانونية عن قلقهن بشأن سالمتهن واألهم من ذلك، قلقهن حول أمن أطفالهن بسبب 

 ال يستطيع األطفال غير المسجلين الذهاب إلى المدرسة؛ وهو أمٌر ليس بالهين لألطفال الصغار ورفاهيتهم.  liiiعدم وجود هوية قانونية.

كما أن األطفال الذين ولدوا لمقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية ال يملكون أية وثائق، ومن أجل الحصول على شهادة ميالد في  .29

ة على النساء تسجيل أطفالهن جعل هذا اإلجراء من الصعب للغاي livالعراق، يجب على والدي الطفل تقديم إثبات على حالتهما الزوجية.

التي كانت تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية حيث يكون األب ميتًا أو مفقودًا أو عندما تكون هوية ي ولدن في المناطق تالال

ولم تتخذ حكومة العراق بعد إجراءات لتعديل القوانين واألنظمة المتعلقة بوثائق تحديد  lvاألب غير معروفة في حاالت االغتصاب.

تعزيز حماية النساء واألطفال. وقد وجدت المنظمات النسائية العراقية أن تحديد الهوية هو أحد الهوية القانونية للنساء أو توفير بديل ل

يجب على الحكومة العراقية أن تضمن عدم  lviالشواغل األكثر إلحاًحا بالنسبة للمقيمين الذين يعيشون في مخيمات النازحين في العراق.

اج من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية أو من األشخاص المنتمين إلى تنظيم الدولة خضوع األطفال الذين يولدون لنساء أُجبرن على الزو

 اإلسالمية للتمييز والتهميش وحمايتهم منه.

وال تستطيع أي امرأة عزباء بدون وثائق إثبات هوية قانونية ودون شهادة وفاة لزوجها أن تتزوج مرة أخرى أو ترث أيًا من  .30

وإلى أن تقوم الحكومة  lviiبمعاش زوجها. باإلضافة إلى أنه إذا كان لديها أطفال، فلن تستطيع تسجيلهم.ممتلكات زوجها وال أن تطالب 

 العراقية بتعديل قوانينها ولوائحها، ستظل النساء والفتيات العراقيات عديمي الجنسية، بل وأكثر عرضة للعنف والتمييز.
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 التوصيات .31

A. تراط الحصول على إذن مسبق من قريٍب ذكر من أجل إصدار وثائق هوية على حكومة العراق اتخاذ تدابير لضمان عدم اش

للنساء، وكذلك التأكيد بشكٍل خاص على ضمان وثائق للنساء والفتيات النازحات بسبب النزاع وضحايا العنف القائم على 

 النوع االجتماعي.

B. أة على وثائق الهوية. على حكومة العراق أن تتخذ خطوات إلزالة العوائق التي تحول دون حصول المر 

 

 سادًسا. التمييز ضد النساء ذوات االحتياجات الخاصة في العراق

تواجه النساء ذوات االحتياجات الخاصة في العراق مشكلة التمييز على أساس جنسهن وإعاقتهن. فنسبة حصولهن على  .32

قيود المفروضة من قِبل األدوار التقليدية المتعارف عليها العمل والتعليم ضعيفة، وبالتالي، فإنهن يفتقرن لالستقالل المالي. كما أن ال

، وأن األسر التي تشعر بالخجل من النساء lviiiللجنسين في العراق تعني أن النساء ذوات اإلعاقة غالبًا ما يفتقرن إلى حرية الحركة

فتيات ذوات االحتياجات الخاصة في وتُعد النساء وال lixذوات االحتياجات الخاصة تمنعهن من مغادرة المنزل، حتى لتلقي العالج.

 العراق أكثر عرضة لإلساءة الجسدية والتمييز واالستغالل.

يؤدي عدم وجود  lxلقد أثّر النزاع المستمر والعنف على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في العراق بشكٍل مفجع. .33

 lxiالخاصة في العراق إلى زيادة ضعفهم أثناء النزاع.تشريعات وحتى الخدمات الطبية األساسية المتاحة لألشخاص ذوي االحتياجات 

وبسبب عدم توفّر أنظمة النقل المناسبة، فقد تم ترك العديد من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أثناء عمليات اإلجالء، كما تعذّر 

االحتياجات الخاصة من على ذوي االحتياجات الخاصة في حاالت كثيرة الوصول إلى المالجئ والمخيمات، وكذلك يعاني ذوي 

ض للتمييز من قِبل موظفي المخيم والنازحين. باإلضافة إلى ذلك، يزداد عدد ذوي االحتياجات الخاصة في العراق بصورة  lxiiالتعرُّ

 مستمرة نتيجة الستمرار العنف ولوجود ألغام أرضية ومتفجرات متخلفة عن النزاعات. 

الحظت منظمات حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في العراق أن الحكومة العراقية فشلت في تنفيذ القانون رقم  .34

والذي يشمل وصول الخدمات والمزايا لذوي االحتياجات الخاصة. وتسلط بعثة األمم المتحدة  lxiiiبشكل كاٍف،  2013لعام  38

( الضوء كذلك على أن تعريف ذوي االحتياجات OHCHRلحقوق اإلنسان ) ( ومفوضية األمم المتحدةUNAMIلمساعدة العراق )

 الخاصة بموجب هذا القانون يتبع نهًجا قائًما على الرعاية وليس على الحقوق. 

 

 التوصيات .35

A.  تنفيذًا كاماًل واتخاذ التدابير الالزمة لتلبية احتياجات  2013لعام  38على الدولة أن تتخذ خطوات لتطبيق القانون رقم

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في العراق والوصم بالعار والتمييز الذي تواجهه النساء ذوات االحتياجات الخاصة في 

 في االستفادة من الخدمات األساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والعمل. العراق لتمكينهن من حقهن في المساواة 

 

 سابعًا. التمييز ضد النساء العراقيات المنحدرات من أصل أفريقي

العراقيون المنحدرون من أصل أفريقي هم أولئك األشخاص ذوي األصول األفريقية والذين يقيمون غالبًا في جنوب  .36

البصرة. يتعرض العراقيون المنحدرون من أصل أفريقي للتمييز المنهجي حيث يواجهون اإلقصاء االجتماعي  العراق، في مدينة

على الرغم من أن   lxivواالقتصادي والسياسي. وتواجه النساء المنحدرات من أصل أفريقي التمييز بسبب الجنس والتمييز العنصري.

وبشكل أكثر تحديدًا، يحظر الدستور العنصرية والكراهية  lxvقيين متساوونينص على أن جميع العرا 2005الدستور العراقي لعام 

العراقية في -العرقية أو الدينية، إال أنه ال تزال الجالية األفريقية العراقية مهمشة ويَماَرس التميز ضدها، وما زالت المرأة اإلفريقية

 . مستمرة معاناة
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" يدل على استمرار التمييز أسود" و "عبددر من أصل أفريقي على أنه "إن استمرار اإلشارات غير الرسمية للعراقي المنح .37

يعكس الوضع االجتماعي للعراقيين المنحدرين من أصل أفريقي نمًطا  lxviضد العراقيين المنحدرين من أصل أفريقي في هذه اآلونة.

راقي السائد. وتؤثر انتهاكات حقوق اإلنسان في منهجيًا من التمييز االجتماعي الذي تطّور عبر القرون وتوّطد في الوعي الثقافي الع

العراق بشكٍل مفجع على النساء األفريقيات وكذلك يتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان فيما يخص العراقيات المنحدرات من أصل 

وصمة واستخدام مثل وقد فشلت حكومة العراق في االعتراف بأي مبادرات تعليمية أو تنفيذها للتصدي لهذه ال lxviiأفريقي للتهديدات.

هذه اإلشارات المزعجة للعراقيين المنحدرين من أصل أفريقي. كما أن حكومة العراق لم تنفذ بعد أي تشريع لمنع التمييز العنصري 

 ولحماية األقليات من التهميش.

، بما في ذلك النساء كما أن وجود المقاتلين المسلحين يزيد من انعدام األمن في العراق، مما يعرض نساء األقليات للخطر .38

لقد أهملت الحكومة معالجة األوضاع المعيشية المتدهورة للعراقيين المنحدرين من أصل أفريقي  lxviiiالمنحدرات من أصل أفريقي.

إن عدم الحصول على فرص العمل، والدخل والتعليم المنتظمين ربما كان أحد أهم التحديات التي تواجه النساء  lxixوالتمييز ضدهم.

المنحدرات من أصل أفريقي في هذه اآلونة. وتعاني النساء المنحدرات من أصل أفريقي من مستويات أعلى من البطالة  العراقيات

مقارنة بالنساء األخريات من غالبية السكان العراقيين. تم تهميش النساء المنحدرات من أصل أفريقي اقتصاديًا بسبب التمييز العنصري 

 lxxوالتمييز الجنسي.

طفال العراقيون المنحدرون من أصل أفريقي القادرين على االلتحاق بالمدرسة اإلساءة اللفظية ويطلق عليهم اسم ,يواجه األ .39

ويساهم هذا في انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة بين العراقيين  lxxi"، مما يؤدي إلى توقف بعض األطفال عن الدراسة.عبد"

مهنية والقدرة على المشاركة في الحكومة، على المستويين المحلي والوطني. كما تعيش المنحدرين من أصل أفريقي ونقص الطبقة ال

 lxxiiالعراقية في فقٍر مدقع بسبب إهمال حكومة العراق والتمييز في المؤسسات التعليمية.-الجالية األفريقية

أفريقي إلى ارتفاع معدالت  وقد أدت معدالت التمييز واإلقصاء وارتفاع معدالت األمية بين النساء العراقيات من أصل .40

العنف المنزلي. تعتبر العديد من النساء العراقيات المنحدرات من أصل أفريقي غير مدركات لحقوقهن حيث يمكنهن طلب المساعدة، 

ن النساء بالمائة م 60إذا واجهن العنف واإلساءة والتمييز. وقام رؤساء المجتمعات المحلية بتقدير نسبة العنف المنزلي لما يصل إلى 

  lxxiiiالعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي، غير أن العديد من حوادث العنف المنزلي ال يتم اإلبالغ عنها بشكٍل أساسي.

فليس لديهم حصة عرقية  lxxivيحذف الدستور العراقي حق العراقيين المنحدرين من أصل أفريقي في المشاركة السياسية. .41

ات العرقية والدينية األخرى في العراق وقد تم استبعادهم من مجلس النواب. لم يكن خاصة في برلمان العراق، على عكس المجموع

هناك أي عراقي على اإلطالق من أصل أفريقي يتم انتخابه للمجلس، وال تُدرج النساء من أصل أفريقي في أدوار تنفيذية حكومية وال 

إلطالق بأي منصٍب رفيع المستوى. إن الواقع االجتماعي أدوار صنع قرار. لم تلتحق أي امرأة عراقية من أصل أفريقي على ا

والسياسي واالقتصادي للمرأة اإلفريقية العراقية مريع وعلى الرغم من الضمانات الدستورية، إال أن هناك حاجة واضحة لقانون 

ن أصل أفريقي. يطالب المدافعون مناهضة التمييز وسن التعليم اإللزامي على األقليات العرقية، بما في ذلك العراقيون المنحدرون م

عن حقوق اإلنسان بتمثيٍل ثابت للعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي، كما هو الحال بالنسبة لألقليات األخرى، وبإجراء تدابير أمنية 

 lxxvأكثر.

 

 التوصيات .42

A.  على الحكومة العراقية اتخاذ تدابير محددة للتصدي للتمييز المنهجي ضد العراقيين المنحدرين من أصل أفريقي، وضمان

 تمتع العراقيين المنحدرين من أصل أفريقي بجميع حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

B. يين المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك ضمان على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات لتحسين الظروف المعيشية للعراق

حصولهم على المياه النظيفة، باإلضافة التخاذهم خطوات لزيادة فرص العمل المجدية بأجور معقولة للعراقيين المنحدرين 

 من أصل أفريقي. 
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C. ي المناهج الدراسية واستبدالها على الحكومة العراقية اتخاذ تدابير لضمان القضاء على التحيزات والقوالب النمطية السلبية ف

 بالتعليم الذي يراعي مجموعات األقليات العرقية، بما في ذلك النساء المنحدرات من أصٍل أفريقي.

D.  على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات لتقييم بيانات عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرض لها العراقيون المنحدرون من

 النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي. أصل أفريقي وإعدادها، وخاصة
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