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 رسالة مفتوحة إلى مجلس األمن الدولى حول سياسة الحكومة العراقية المناهضة لمالجئ المنظمات غير الحكومية

 

، مكتب األمم السامية لحقوق اإلنسان مفوضية األمم المتحدةمضمون بالرسالة: بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة للسكان، هيئة األمم المتحدة للمساواة 

 مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع. بين الجنسين وتمكين المرأة، و

 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 

نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه نكتب هذه الرسلة للتعبيرعن قلقنا بشأن سياسة حكومة العراق التي تحظرعلى 

في المنظمات غير الحكومية العراقية توفيرالمالجئ بشكل قانوني لألفراد واألسرالفارين من العنف القائم على نوع الجنس 

 .اعحاالت النز

  

داعشتنظيم  مع احتالل
1
واألزمة التي تلت، ازداد عدد النازحين إلى ثالثة ماليين شخص، وترك أكثر من عشرة ماليين  

شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في العراق وحده. ليس من المستغرب أن السلطات المحلية والمجتمع الدولي يعانون من 

ة. الوضع أسوأ في المدن التي تشهد حالة صراع شديد، حيث أن معظم عمال األغاثة أجل تلبية الحاجة الماسة للمالجئ اآلمن

 الدوليين يواجهون خطر كبير وليس بأستطاعتهم الوصول لتلك المدن من خالل نقاط التفتيش التي تسيطر عليها داعش.

 

يرالحكومية العراقية من توفيرالمالجئ وعلى الرغم من هذه األزمة غير المسبوقة، ال تزال السياسة العامة تمنع المنظمات غ

للفارين من العنف القائم على نوع الجنس خارج إقليم كردستان. هذا الحظر يمنع الناجين والناجيات من الحصول على الخدمات 

 المنقذة للحياة، ال سيما في المناطق الواقعة خارج نطاق الجهات الدولية اإلنسانية الفاعلة.

 

الحماية، تضطر المنظمات المحلية التي توفرالمالجئ وخدمات الدعم لتشغيل عملياتها خارج نطاق  دون أي سياسة لتوفير

الرؤيا، فتصبح بالتالي صعبة االيجاد لمن هم في أمس الحاجة إليها. و تعرض المداهمات األمنية الناجيات الذين يسكنون 

عادة إلى أسرهم الذين يسعون إلى قتلهم تحت رريعة حماية المالجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية لخطر القتل أو اإل

"الشرف." وبهذا السياق، المشكلة ال تكمن فقط بعدم توفرالمالجئ اآلمنة، ولكن السياسة التي تحظر المالجئ التي يديرها 

ه السياسة تقوض القطاع الخاص هي نفسها تضع النساء وغيرهم من األشخاص المهددين تحت خطر التعذيب أو الموت. إن هذ

قدرة الحكومة العراقية على معالجة حاالت العنف القائم على أساس الجنس و تقوض كذلك قدرتها على توفير الخدمات المالئمة 

 للناجيات منه.

 

تكمن المشكلة في غموض أو عدم وجود سياسة واضحة تنص على ما إرا ما كانت المنظمات غير الحكومية المحلية المسجلة 

في حين أن حكومة إقليم كردستان العراق قامت بإزاله هذا االلتباس من خالل مرسوم  قادرة على إدارة وتوفير المالجئ.رسمياً 

، لم تتخذ الحكومة المركزية أي فعل مماثل لحد اآلن. الحق في الحصول على ملجأ آمن ٢٠١٤سياسي داخل اإلقليم في عام 

مه كذلك ضمن خطة العمل الوطنية العراقية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي منصوص عليه في القانون العراقي، وقد تم دع

أن وزارة العمل والشؤون االجتماعية  ٢٠١٢حول المرأة والسالم واألمن. و ينص قانون مكافحة االتجار بالبشر لعام  ١٣٢٥

                                                
1
 العراق والشام )داعش( يعرف أيضاً بما يسمى الدولة األسالمية في 



والعنف. لألسف، قام بعض المسؤولين  هي الجهة المسؤولة عن إنشاء مالجئ لمساعدة الناجين من االتجار بالبشر واالستغالل

ولكن، المالجئ التي تديرها الحكومة تستطيع تشغيل المالجئ.  فقطالحكوميين بتفسير هذه السياسة على أنها تعني أن الحكومة  

 تتبنى سياسة تنبيه عائالت الناجيات عن مكان وجوهدن ولذلك تبقى تلك المالجئ شاغرة.

 

مسؤولين الحكوميين للسياسة المناهضة للمالجئ، فإن الصراع المسلح المستمر يجبر على وعلى الرغم من دعم عدد من ال

التغييرعلى نحو متزايد. لمواجهة تدفق النازحين، وندرة المساعدات اإلغاثية، دخل بعض المسؤولين المحليين في المدن 

لمالجئ والخدمات المباشرة األخرى التي تزداد المتضررة في اتفاقايات مؤقتة مع المنظمات غير الحكومية العراقية لتوفيرا

 الحاجة إليها.

 

الجهود اإلنسانية التي تقدمها المنظمات المحلية لم تغب عن نظر السلطات الحكومية المركزية. وعلى الرغم من تأييد المسؤولين 

الحكومية المحلية بالمساعدة في إلستمرار السياسة المناهضة للمالجئ، تعترف الحكومة أيضا باعتمادها على المنظمات غير 

، ٢٠١٥توفيرالخدمات للناجين من العنف القائم على نوع الجنس في ظل الصراع الحالي. على سبيل المثال، في خريف عام 

وعندما قامت لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية بسؤال ممثلي الحكومة العراقية عن وجود مالجئ للناجيات 

نف، أجاب ممثلو الحكومة أن منظمة حرية المرأة في العراق )منظمة حرية المرأة( تقوم بمساعدة وتلبية احتياجات من الع

الناجيات في وسط وجنوب العراق.
2
وأوضح المسؤولين أن منظمة حرية المرأة في العراق تتخذ إجراءات لمواجهة االرتفاع  

شاملة للناجين، بما في رلك المالجئ. وهكذا،  في تصريحاتهم الدولية، يملي الحاد في العنف ضد المرأة من خالل توفير خدمات 

المسؤولين على المنظمات غيرالحكومية المحلية بواجبهم بضمان المالجئ للناجيات، بينما على أرض الواقع، يتم مضايقة 

 ات مع السلطات المحلية.  وإعاقة المنظمات المحلية التي تقدم هذه الخدمات في المناطق التي تملك فيها اتفاقي

 

أصدار توجيه من الحكومة العراقية يوضح أن المنظمات الخيرية العراقية بإمكانها توفيرالخدمات رات الحاجة الشديدة للناجيات 

من العنف المرتبط بالنزاع، بما في رلك المالجئ، من شأنه أن يساعد على تعزيز قدرة العراق على تلبية االحتياجات الماسة 

تشجع الهيئات الدولية لمعاهدات حقوق اإلنسان على توسيع هذه لناجيات من العنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع. ل

، دعت لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب حكومة العراق إلى "إيجاد تشريع شامل ... ٢٠١٥السياسة في العراق. ففي عام 

جئ التي يديرها القطاع الخاص."بما في رلك قانون يسمح بإقامة المال
3
وبعدها بوقت قصير، دعت لجنة األمم المتحدة للحقوق  

 االقتصادية واالجتماعية ولجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أيضا حكومة العراق لدعم المالجئ التي يديرها القطاع الخاص.

 

العراقية المساعدة من تلبية احتياجات أولئك الذين هم من خالل توسيع فرص توفير المالجئ ستتمكن المنظمات غير الحكومية 

أكثر عرضة للخطر بسبب النزاع. السماح للمنظمات غير الحكومية بتوفير المالجئ رات الحاجة الشديدة ال يننقذ األرواح 

الوصول اليها  فالمنظمات غير الحكومية العراقية التي تعمل في المناطق التي يتعذرفحسب، بل أنه يخلق فرص عمل محلية. 

من قبل منظمات اإلغاثة الدولية تلعب دوراً مميزاً عندما يتعلق األمر بالوصول إلى المجتمعات التي تضم اشخاصاً مشردين 

ومعرضين للخطر. والمنظمات النسائية المحلية ال تقوم في المساعدة بتلبية االحتياجات الفورية فحسب، بل إنها تساعد الناجيات 

ياتهن. كما أنها تساعد على الحد من األمية وانتشار األمراض بين الفئات األكثر تعرضاً للعنف، والتخفيف من إلعادة بناء ح

اعدادهم. وتعمل أيضاً على تخفيف األعباء االقتصادية الملقاة على عاتق المحافظات المحلية و التي تركت تتخبط لمساعدة 

 األشخاص الفارين إليها. 
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، بجميع قراراته بخصوص العراق، بما في رلك والية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، ومحادثات نحن نسأل مجلس األمن

 المجلس مع الحكومة العراقية وقيادة البعثة لآلتي: 

 

دعوة الحكومة العراقية إلصدار توجيه يوضح أنه بإمكان المنظمات غير الحكومية العراقية توفير المالجئ وغيرها من 

 ات الحاجة الشديدة للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس المرتبط بالنزاع.الخدمات ر

 

 ولهذه الغاية، 

 

حث مجلس الوزراء على دعوة المديرالعام لدائرة المنظمات غيرالحكومية، علي مكي خليل، للسماح للمنظمات غير الحكومية • 

 بإشراف وزارة العمل والشؤون االجتماعية. المحلية بتشغيل مالجئ للفارين من العنف المرتبط بالنزاع،

 حث المديرالعام لدائرة المنظمات غيرالحكومية ووزير العمل و الشؤون االجتماعية، لتسهيل هذه العمليات.• 

 حث رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وجميع األعضاء اآلخرين المعنيين في الحكومة العراقية لدعم هذا التوجيه.• 

 مم المتحدة العاملة في العراق لدعم هذا التوجيه. حث وكاالت اال• 

  

 نزاع داعشكما نشكركم على التزامكم ودعمكم لمواجهة محنة النساء والفتيات واألشخاص المهمشين اآلخرين المتضررين من 

ومون بها في بجلب هذه المخاوف النتباهكم، نحن نقدم دعمنا، ونتعهد بمساعدة أي جهود تقونأمل منكم النظر في طلبنا. 

المستقبل لمعالجة محنة الناجيات من العنف المرتبط بالنزاع في العراق. تحقيقا لهذه الغاية، نطلب بكل احترام أن تقومو بالتحقيق 

 في هذه المسألة واتخار اإلجراءات الالزمة لدعم تعديل هذه السياسة الضارة.

 

 مع فائق االحترام،

 

 المنظمات العراقية

 رأة في العراق منظمة حرية الم

 منظمة أسودا 

 معهد المرأة القيادية 

 جمعية نساء بغداد 

 منظمة العدالة النسوية

 منظمة المساعدة القانونية للمرأة  

 منظمة ساوة لحقوق االنسان

 منظمة اوان 

 منظمة المرأة للتقدم 

 منظمة ايتانا للمرأة

 منظمة سفراء السالم للتنمية

 مؤسسة الفيحاء للتنمية

 العائلة العراقية منظمة

 مؤسسة الجيل للتنميه البشرية

 منظمة جيان لحقوق االنسان 

 رابطة المراة المتضررة

 مؤسسة هيوا

 منظمة راسان للدفاع عن حقوق المرأة

 منظمة التنمية البشرية

 منظمة العراق بال حدود 



 جمعية تحالف نساء الرافدين

 جمعية المرأة لخير المرأة

 نمية البشرية منظمة بو بيشه وه للت 

 منظمة الشهباء لألم والطفل

 المعهد الكردي لالنتخابات 

 مركز تنمية الشباب

 مؤسسة وادي للمساعدة في األزمات والتنمية

 منظمة فريا 

 مركز الديمقراطية و حقوق االنسان للتنمية

 مبادرة المجتمع المدني

 منظمة الدفاع عن الحقوق و العدالة 

 المسيحيةأفرقة صانعي السالم 

 منظمة ريزوان

 منظمة وفا لتنمية قدرات الشباب

 المركز القومي لحقوق االنسان 

 منظمة اران لتنمية الثقافة المدنية  

 شبكة القائد )ليدر(

 شبكة العيادة القانونية 

 مجموعة زيان 

 مؤسسة تنمية الحقوق 

 المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

 االنسانية و الخيرية منظمة السالم

 منظمة ضياء الوطن

 رابطة الصحفيين األحرار 

 المركز األعالمي الثقافي )جمعية األدباء التقنيين(

 منظمة فينوس للمرأة

 منظمة التمكين والتأهيل للجميع

 منظمة خمائل

 المكتب اإلقليمي العربي لذوي االحتياجات الخاصة )تجمع الرافدين(

 لبشر شبكة مكافحة االتجار با

 منتدى ري قار للتنمية المدنية

 اتحاد المجالس والنقابات العمالية في البصرة 

 معاً الغاثة األسرة

 منظمة أريج للطفولة

 تجمع نادي الكتاب

 شبكة النقد األجتماعي

 نقابة المحاميين في بغداد

 منظمة بسمة لألغاثة والتنمية

 جمعية رعاية مرض السكري

 ةمعهد ريتاج للتنمية المدني



 مؤسسة ري قار للثقافة واإلعالم

 منظمة تموز للتنمية االجتماعية

 مؤسسة الحبوبي للطلبة الشباب

 منظمة أنا واسط لدعم المرأة والطفل

 جمعية حماية وتطوير األسرة العراقية في العراق

 منظمة الشعب للتنمية

 منظمة خانزاد  

 نقابة المهندسين المعماريين 

 البشريةمنظمة تقدم للتنمية 

 شبكة النساء القياديات

 منظمة الدوق لالسرة والطفل  

 

 شخصيات عراقية

 ممثلين عن المجتمع اليزيدي )تم إخفاء األسماء ألسباب أمنية(

 السيد أحمد عبد الجبار الكريم، رئيس مجلس محافظة صالح الدين

 السيد سالم إسماعيل زيدان، قاضي سامراء األول

 اضي محكمة األحوال الشخصيةالسيد أحمد مهدي محمد، ق

 السيد القاضي طالل خليل محمود، نائب االدعاء العام في سامراء 

 السيد محمود خلف أحمد، قائممقام قضاء سامراء

 السيد عمر محمد حسن، رئيس المجلس المحلي قي سامراء 

 السيد سامي عبدهللا صالح، أمين سر المجلس المحلي في سامراء 

 د، عضو المجلس المحلي في سامراءالسيد أيمن سعد محمو

 السيد ليث محمد حاتم، عضو المجلس المحلي في سامراء

 السيد محمد وجيه علوش، عضو المجلس المحلي في سامراء

 األستارة حليمة حمد حربي، مديرة ثانوية أسماء للبنات

 الشيخ خالد فليح حسن، شيخ مشايخ سامراء

 الشيخ أيوب عبدالواحد فريد، سامراء 

 دكتور أحمد الجبوري، طبيب أخصائي جراحة مفاصل وعظامال

  السيد حسن عبدالكريم الشبيب، عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي، المقر العام

 رزان دلير، عضو برلمان كردستان العراق )المجلس الوطني الكردستاني(

 مراد الشميساوي، مدير سجن اإلصالح في الناصرية، محافظة الناصرية

 سالم جبار محسن، عضو في مجلس محافظة الناصرية، محافظة الناصرية 

 عبد الرزاق فاضل الناصر، عميد شرطة الناصرية، محافظة الناصرية 

 

 منظمات داعمة أخرى

*نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه نكتب للتعبير عن دعمنا لدعوة المنظمات العراقية لتوضيح سياسة توفير المالجئ 

أن المنظمات غير الحكومية العراقية بإمكانها توفير المالجئ وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الناجيات من العنف القائم على 

 نوع الجنس المتصل بالصراع.

 

 منظمة مادري )الواليات المتحدة(

 مركز سورنسن في كلية القانون في جامعة مدينة نيويورك )الواليات المتحدة(



 النسائية الدولية للسالم والحرية )سويسرا(الرابطة 

 منظمة أبعاد )لبنان(

 منظمة أمشي حراً )الواليات المتحدة(

 منظمة اون بونتي بير )إيطاليا(

 منظمة رياضة ضد العنف )إيطاليا(

 المعهد الدولي للنشاط الالعنفي )إسبانيا( 

 جمعية هيليا )اسبانيا(

 ل غد سالم )الواليات المتحدة(منظمة أسر الحادي عشر من سبتمبر من أج

 برنامج العمل التشاركي اإلنمائي )بنغالديش(

 رابطة النساء النازحات )كولومبيا(

 التضامن االنثوي من أجل السالم والتنمية المتكاملة )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

 صندوق المرأة الكونغولية )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

 ة العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات )الواليات المتحدة(منظمة يوم ڤي، الحرك

 منظمة مليار ينتفضون )الواليات المتحدة( 

 منظمة الالجئين الدولية )الواليات المتحدة(

 مركز العدالة العالمية )الواليات المتحدة(

 منظمة سونكيه للعدالة بين الجنسين )جنوب أفريقيا(

 لتنمية )سوريا(منظمة النساء اآلن ل

 الصندوق العالمي للمرأة )الواليات المتحدة(

 مركز الحقوق الدستورية )الواليات المتحدة(

 رابطة مقاومين الحرب )الواليات المتحدة(

 

 

 

 


