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صفحة 2

برنامج التكتيكات الجديدة: منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

إخالء مسؤولية
مركز ضحايا التعذيب )CVT( - برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان 

إن اآلراء املعرَّبَّ عنها يف هذه الوثيقة ال تعكس بالرضورة آراء برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان. وال 
يدافع الرَّبنامج عن تكتيكات أو سياسات حمددة.

معلومات حقوق التأليف والنشر

يتم تشجيع استخدام مصادر ومواد التكتيكات اجلديدة املشار إليها يف هذه الوثيقة، سواء بأكملها أو أجزاء منها، 
رشيطة أن يتم توزيع املواد عىل أساس رخصة املشاعات اإلبداعية: نسبة املشاع اإلبداعي – غري جتاري – املشاركة 

.https://bit.ly/3lGzgED باملثل 4.0 دويل

النسبة: يرجى ذكر »مركز ضحايا التعذيب – برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان« باإلضافة إىل أي 
إذا قمت  باملثل:  الربح. املشاركة  املواد لغرض  نسبة أصلية يتم تقديمها. غري جتاري: جيب عدم استخدام هذه 
بتعديل هذا العمل أو حتويله أو البناء عليه، فال حيق لك توزيع العمل الناتج إال بموجب نفس الرخصة أو رخصة 

مشاهبة أو متوافقة. وسنكون يف غاية االمتنان إذا ما شاركتنا هبذا العمل.

التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان

مبتكره  كجهة  التعذيب،  ضحايا  مركز  برامج  أحد  وهو  اإلنسان،  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  ظهرت 
للتكتيكات، وقائدة للتحالفات، وكمركز يدعو إىل محاية حقوق اإلنسان من موقع فريد من نوعه – وهو موقف 
باستحداث  االنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  قامت   ،1999 عام  ومنذ  املدنية.  القيادة  واستعادة  التعايف 
موارد مميزه – تتمحور حول حتليل احللول املحتملة بدالً من قضايا حمددة، أو مناطق جغرافية، أو فئات مستهدفة 
– والتي تسمح للنشطاء بالتعرف عىل العنارص املميزة للوضع الراهن، والسعي اىل استخدام اساليب نجحت يف 
اماكن اخرى وتطبيقها يف مناطق اخرى أوعىل قضايا جديدة. ومنذ نشأة الرَّبنامج، شارك نشطاء حقوق اإلنسان 
ورشات  ذلك  يف  بام  اإلنسان«،  حقوق  يف  اجلديدة  »التكتيكات  أنشطة  يف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  من 
النشطاء  وشجع هؤالء  ذلك.  وغري  منشورات،  وإعداد  اإللكرتونية،  واحلوارات  دولية،  وندوة  إقليمية،  عمل 
»التكتيكات اجلديدة« عىل توفري تدريب وموارد أكثر تركيزًا يف املنطقة. ويف عام 2009، أطلقت »التكتيكات 
اجلديدة« مبادرة لدعم نشطاء حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ومنذ إطالقها، وصلت 
مبادرة »التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا« إىل أكثر من 2,145 ناشطًا يف 
16 منظمة يف سبعة بلدان  13 بلدًا وقّدمت منحًا فرعية إىل  جمال حقوق اإلنسان من أكثر من 305 منظمة يف 
 2010(  – لتنفيذ محالت مدافعة. وعقدت »التكتيكات اجلديدة« رشاكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
– 2013( ومع برنامج USAID لدعم مبادرات املجتمع املدين )2014 – 2018( لتوفري التدريب والتوجيه 
يف جمال املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان باستخدام منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة. ملزيد من 

املعلومات:

املوقع اإللكرتوين لرَّبنامج التكتيكات اجلديدة  	

املوقع اإللكرتوين ملركز ضحايا التعذيب 	

https://bit.ly/3lGzgED
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صفحة 3

نظرة عامة

قضية المدافعة

إقرار مرشوع قانون حمسن للناجيات اإليزيديات بحيث يتامشى مع املعايري الدولية، بحلول منتصف عام 
 .2021

الرؤية

يف املستقبل، مجيع ضحايا احلرب والنزاع يتلقون تعويضات وإعادة تأهيل وعدالة تعويضية، مما يضمن حق 
املجتمعات العرقية والدينية، وال سيام النساء اإليزيديات، يف االنتصاف أمام حمكمة خمتصة.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

عدم التمييز واملساءلة واحلامية - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،املادة 8. احلق يف التصحيح من قبل حمكمة 
خمتصة 2.

المنطقة الجغرافية     

عىل املستوى املحيل، العراق.
عناصر إجراء المدافعة 3  

وتنفيذ  باألنشطة  االنشغال  بني  التمييز  يف  املدين  املجتمع  منظامت  من  العديد  يواجه  الذي  التحدي  يتمثل 
اإلجراءات التكتيكية التي تعّزز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل تقييم كيفية 
إنفاق املوارد الثمينة بشكل أفضل، تعرض دراسة احلالة هذه أربعة من جماالت اإلجراء املطلوبة إلجراء أي محلة 

مدافعة:

البناء التنظيمي للحملة 	

احلشد 	

البحث 	

إرشاك صنّاع القرار 	

الغايات التكتيكية

لقد حّدد برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان، 
وهي الوقاية، والتدّخل، والتعويض، والرتويج. وتوضح هذه احلالة الغاية التكتيكية التالية:

 التعويض 	

فترة تنفيذ الحملة 
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بيان نتيجة الحملة 

نتيجة لإلجراء الذي اخّّتذناه خالل املرشوع، نأمل أن يقوم الرَّبملان العراقي بتمرير ترشيع لضامن تزويد الناجني 
من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع بأساس قانوين للتعويضات.

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: هنج حقوق اإلنسان 
اإلنسان. حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية - املساءلة. مالحظة: يمكن وضع 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املاده8: لكل شخص حق 

أية  من  الفعيل  إلنصافه  املختصة  الوطنية  املحاكم  إىل  اللجوء 
أو  الدستور  إياه  يمنحها  التي  األساسية  احلقوق  تنتهك  أعامل 

القانون.

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
2010 ومدربًا رئيسيًا عىل هذه املنهجية منذ عام 2011. وأثناء 
الفعالة  لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.



صفحة 4

برنامج التكتيكات الجديدة: منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

خلفية
منذ العام 2003، عانى العراق من رصاع مدمر أدى إىل انعدام األمن وتعرض البالد لعنٍف واسَع النطاق، تسّبب 
فيه تنظيم داعش اإلرهايب، املعروف باسم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(. منذ يونيو العام 2014، 
أطلق داعش محلة إبادة مجاعية ضد األقليات العرقية والدينية يف العراق؛ وقد سعى هذا العنف املستهدف إىل حمو 
وجود هذه األقليات الدينية يف العراق بالكامل، وخاصًة طائفة اإليزيديني. شجب داعش اإليزيديني ووصفهم 
بأهنم عبدة للشيطان، كام قام بإعدام من رفضوا تغيري ديانتهم، وقد أدى ذلك إىل مقتل ما يقدر بنحو 30000 
مدين وإصابة 55000 آخرين. هذا فضاًل عن أهنم قاموا بتدمري عدًدا ال حيىص من األرضحة والكنائس واملعابد 
وغريها من املواقع الثقافية، مما أدى بدوره إىل نشوء أزمة نزوح واسعة النطاق شملت أكثر من 3 ماليني نازح. 
وبطبيعة احلال فقد تم استهداف أيضًا جمتمعات عرقية دينية أخرى، بام يف ذلك اإليزيديني واملسيحيني والصابئة 

املندائيني والرتكامن والكاكائيون والشبك، وأثار ذلك هتديدات وجودية مستمرة يف العراق حتى يومنا هذا.

والعرقي  اللغوي  التنوع  يمثل  العراقية  املدين  املجتمع  منظامت  من  حتالف  هو  العادلة  التعويضات  حتالف 
والديني يف العراق. يدعو التحالف إىل تقديم تعويضات شاملة للناجني من اجلرائم الفظيعة التي ارتكبت خالل 
رصاع داعش يف العراق. يعتمد التحالف عىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الوطني لتعزيز احلق يف 
التعويضات، كام يسعى إىل توفري مساحة تعاونية وآمنة ملعاجلة مظامل الناجني املنتمني إىل مجيع الفئات املترضرة 

بالشكل املناسب )اإليزيديني والرتكامن والشبك والكاكائيون واملسيحيون والشيعة والسنة وغريهم(.

قام التحالف يف أساس محلته من أجل التعويضات عىل مصدرين حمليني ودوليني مهمني: 

نيسان  	  7 العراقي يف  الرئيس  اقرتحه  الذي  اإليزيديات  الناجيات  قانون  العراقية ملرشوع  احلكومة  دراسة 
2019 لتقديم تعويضات للناجيات من العنف اجلنيس وأطفاهلن. 

البيان املشرتك بني مجهورية العراق واألمم املتحدة بشأن منع العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع واالستجابة له  	
.)2016(

واالنتهاكات  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  معاجلة  لضامن  فرصة  التحالف  اإلجراءات  هذه  أعطت 
اجلسيمة للقانون اإلنساين، بام يف ذلك العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع، التي ارتكبت خالل نزاع داعش يف العراق.

ويف هذا السياق، تركز هذه احلملة عىل مشكلة رئيسية يمكن حتديدها من خالل الصياغة التالية: 

العراق والشام  التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية يف  »بسبب االنتهاكات اجلسيمة للقوانني الوطنية والدولية 
حترك  عدم  مشكلة  من  اإليزيديات،  النساء  سيام  وال  والدينية،  العرقية  املجتمعات  تعاين  العراق،  يف  )داعش( 

احلكومة بشأن تعهدها بتقديم تعويضات، مما يؤدي إىل حرماهنم من حقهم يف االنتصاف أمام حمكمة خمتصة« 

مؤشرات النجاح
يتم حتديد مؤرشات النجاح التدرجيية بحيث يتمكن فريق احلملة من معرفة وإظهار أهنم حققوا النتيجة املرجوة. 
ُتعترَّب مؤرشات النجاح معايري حمددة وثابتة للنجاح للنتائج التي يمكن مقارنتها بام حيدث بالفعل بعد القيام باخّّتاذ 

اإلجراء.

مؤرش نجاح كاٍف )نجاح متواضع، من الواقعي حتقيقه(: تطوير مرشوع قانون بشأن التعويضات 
للناجيات من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع من قبل )C4JR( للتأثري عىل مرشوع قانون الناجيات 

من اإليزيديات )حتقق(

مؤرش نجاح تام )نجاح أكثر طموحًا بعض اليشء، من الواقعي حتقيقه(: نسخة حمّسنة من مرشوع 
قبل مكتب  من  األول  القانون  تقديم  )تم  العراقي  الرَّبملان  قبل  من  اإليزيديات  الناجيات  قانون 

رئيس العراق( )حتقق(

مؤرش نجاح باهر )فائض( )نجاح أكثر طموحًا بكثري، ويمكن أن يتحقق، ولكنه سيكون مثريًا 
ومدهشًا إن حتّقق(:اعتامد وتنفيذ برنامج التعويضات اإلدارية الوطنية الشاملة جلميع الناجني من 
رصاع داعش يف العراق طبقا للمعايري الدولية واملامرسات الفضىل ]شمول مجيع الناجني من رصاع 
داعش يف العراق، ليس داعش ولكن من مجيع أطراف النزاع، مع الرتكيز بشكل خاص عىل العنف 

اجلنيس املرتبط بالنزاع وجتنيد األطفال[. )مل يتحقق بعد(

https://c4jr.org/ar/


صفحة 5

التحالف للتعويضات العادلة - الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق

اإلنجازات
يف 1 مارس 2021، أقر أعضاء الرَّبملان العراقي مرشوع قانون الناجيات اإليزيديات، وذلك بناًء عىل مرشوع 
القانون األويل الذي قدمته رئاسة اجلمهورية العراقية يف نيسان / أبريل 2019. يعّد هذا القانون كفياًل بتوفري 
راحًة طال انتظارها، حيث يتم تقديم هذه اإلغاثة ليس فقط للنساء اإليزيديات، ولكن أيًضا للناجيات األخريات 
قبل  التي متت من  املدافعة  أن جهود  بالذكر  اجلدير  داعش.  ومن  قبل  املستهدفة من  املجتمعات  إىل  املنتميات 

التحالف للتعويضات العادلة قد لعبت دوًرا مهاًم يف الوصول إىل هذه النتيجة.

مكونات الحملة الرئيسية
مجاالت إجراء المدافعة

بناء القدرات الداخلية

واحلشد  واهليكلية  االلتزام  ذلك  يف  بام  املدافعة  تنفيذ  عىل  املنظمة  قدرة  إىل  اإلنتباه  التايل  اإلجراء  جمال  يتطلب 
والقيادة واخّتاذ القرار.

إنشاء جمموعة عمل معنية بالعنف اجلنيس املرتبط بالنزاع وحقوق املرأة:

التحالف يف جمال  املرأة لتسهيل أنشطة  بالنزاع وحقوق  املرتبط  بالعنف اجلنيس  املعنية  العمل  إنشاء جمموعة  تم 
العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع وحقوق املرأة. تقوم جمموعة العمل بصياغة حلوالً مناسبة وقابلة للتطبيق لتعويض 
الناجني من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاعات، ثم تقدم جمموعة العمل هذه احللول إىل جلنة التنسيق يف التحالف. 

اهلدف من جمموعة العمل هو حتديد حقوق التعويض للناجني من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع.

جيتمع   .2020 متوز  شهر  أوائل  بحلول  العمل  خلطة  أولية  ومسودة  املرجعي  إطارها  العمل  جمموعة  طورت 
جمموعة  أعضاء  اختيار  تم  وقد  املختلفة،  احلملة  تكتيكات  حول  مدخالت  لتقديم  أسبوعي  بشكل  األعضاء 
العمل من خالل عملية ترشيح ذايت بني أعضاء التحالف، الذين بدورهم يستثمرون يف العمل مع الناجني من 

العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع و/أو قضايا النوع االجتامعي.

تطوير مبادئ توجيهية داخلية تتعلق بام ييل: 1( املشاركة األخالقية مع الناجيات من العنف اجلنيس والعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي، و2( قائمة مرجعية لوسائل اإلعالم: 

املشاركة األخالقية:

طورت جمموعة العمل إرشادات بناًء عىل ورشة عمل عرَّب اإلنرتنت حول التفاعل األخالقي مع الناجني )9-8 
يونيو 2020(. ناقش احلارضون األخالقيات اإلنسانية والصحفية يف سياق عمل التحالف. ونتيجة لذلك، تم 
املتعلق  العمل  الناجني يف  مع  األعضاء  لتنظيم مشاركة  مارس 2021  التحالف يف  قبل  االرشادات من  اعتامد 

بالتحالف للتعويضات العادلة.

قائمة مرجعية لوسائل اإلعالم:

تبنى التحالف »قائمة مرجعية ملشاركة وسائل اإلعالم« كوثيقة أكثر عملية لتوجيه تفاعلهم مع طلبات وسائل 
اإلعالم. كان هذا مهاًم بشكل خاص للنظر فيه كجزء من جهود التحالف لوضع سالمة وأولويات الناجني يف 

مقدمة ومركز أنشطتها.

إجراء البحوث

يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل مجع املعلومات والبيانات والتحليل لوضع توصيات الخّتاذ إجراءات بشأن 
قضية ما وفيام يتعلق بكل مكون من املكونات األخرى )بناء القدرات الداخلية، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار( 

قبل وأثناء وبعد اخّتاذ إجراءات بشأن قضية ما.

للتطبيق  قابلة  توصيات  تقديم  أجل  من  مفصلة  معلومات  إىل  احتاجت  قد  احلملة  أن  السياق  هذا  يف  يذكر 
استبيان جلمع  التنفيذ  فريق  فأجرى  العراق.  بالنزاع يف  املرتبط  اجلنيس  العنف  الناجني من  ملعاجلة  للتعويضات 
املختلفة،  املحلية  املدين  املجتمع  منظامت  قبل  من  رضورية  تعترَّب  التي  التعويض  تدابري  عن  مفصلة  معلومات 
باإلضافة إىل مجع معلومات حول كيفية معاجلة الرضر الذي حلق بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء رصاع 
صنع  وعمليات  املراد  الداخيل  اهليكل  عن  معلومات  جلمع  فرصة  االستبيان  أتاح  وقد  هذا  العراق.  يف  داعش 

القرار للتحالف ومقرتحات ألنشطة التحالف املستقبلية.

https://c4jr.org/wp-content/uploads/2021/06/C4JR-Rec-to-CoM-AR.pdf
https://c4jr.org/wp-content/uploads/2021/04/B-Checklist-for-Media-Involvement-ENG.pdf


صفحة 6

برنامج التكتيكات الجديدة: منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

ويمكن تلخيص ما قّدمه االستبيان الذي تم إجراؤه بني شهري متوز وأيلول من عام 2019 من إرشادات مهمة 
لكل من التحالف وجهود التعويض من خالل ما ييل:

حتديد العنارص األساسية التي جيب أن تتضمنها برامج التعويضات املرتقبة حتى يتم قبوهلا واعتبارها عادلة  	
من قبل املجتمعات واألفراد املترضرين.

الدولة  	 جهود  وقياس  لتوجيه  املخططات  أحد  هذا  يوفر  التعويضات.  بشأن  موقف  ورقة  لوضع  العمل 
املقبلة التي تسعى إىل تقديم تعويضات للضحايا.

الحشد

يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل إرشاك وجتميع األفراد واملنظامت واملؤسسات يف جهد مجاعي بشأن قضية 
ما.

ورقة موقف عىل التعويضات:

تم استخدام ورقة موقف التحالف بشأن التعويضات حلشد ودعوة السلطات العراقية )كل من العراق االحتادية 
التوصيات عىل رضورة وضع اسرتاتيجية شاملة وجامعة  العراق( إىل اخّتاذ إجراء. وشددت  وإقليم كردستان 
بشأن العدالة االنتقالية للمساعدة يف التئام جروح الضحايا من األفراد وأرسهم وجمتمعاهتم بسبب أعامل العنف 
الثاين  6 ترشين  الوحشية. متت مشاركة ورقة املوقف هذه حول التعويضات بالتفصيل يف املؤمتر االفتتاحي يف 
2019 حيث تم تقديم التحالف رسمًيا إىل وسائل اإلعالم واملسؤولني العراقيني واملنظامت الدولية، بحضور 
أعضاء الرَّبملان عن العراق وإقليم كوردستان والفيدراليني. مع العلم أنه تم تقديم ورقة املوقف بشأن التعويضات 
مرة أخرى يف اجتامع ُعقد يف ديسمرَّب/ كانون األول 2019، مع املفوضية العراقية العليا حلقوق اإلنسان، وتسلط 
بالنزاع تسبب يف أكرَّب قدر من  املرتبط  العنف اجلنيس  أن  الضوء بوضوح عىل  التعويضات  املوقف بشأن  ورقة 
الرضر. كانت هذه هي اسرتاتيجية اإلرهاب األكثر انتشاًرا لداعش، وأوضحت ورقة املوقف أنه جيب معاجلة 

هذا االنتهاك اجلسيم حلقوق اإلنسان.

التعاون عىل تطوير ورقة سياسات:

بني 9 يونيو 2020 و31 أغسطس 2020، عمل خبري االستجابة الرسيعة يف جمال العدالة مع التحالف وجمموعة 
العمل املعنية بالعنف اجلنيس املرتبط بالنزاع وحقوق املرأة، لصياغة ورقة سياسة بشأن التعويضات. لقد عملوا 
العنف  من  للناجني  »التعويضات  قانون  مرشوع  تنفيذ  لضامن  بالتفصيل  القادمة  املطلوبة  اخلطوات  حتديد  عىل 

اجلنيس املرتبط بالنزاع املرتكب أثناء نزاع داعش يف العراق«.

التعاون مع بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق واملنظمة الدولية للهجرة لتعزيز احللول الصديقة للناجني:

الدولية  واملنظمة  العراق  ملساعدة  املتحدة  األمم  بعثة  مع  وثيق  بشكل  التحالف  تعاون  احلملة،  هذه  بداية  منذ 
للهجرة. قدمت املنظمة الدولية للهجرة الدعم الفني ألعضاء الرَّبملان العراقي يف جمال التعويضات للناجني من 
الرَّبملان واملسؤولني  بأسامء واتصاالت ألعضاء  التحالف  املنظامت  بالنزاع. زودت هذه  املرتبط  العنف اجلنيس 
اآلخرين الذين كانوا متشائمني بشأن التعويضات. واصلت املنظمة الدولية للهجرة حتديث التحالف بجدول 
التحالف عىل جتنب  زمني تقريبي للوقت الذي ستتخذ فيه احلكومة والرَّبملان إجراءات بشأن الترشيع. ساعد 

ضياع نافذة الفرصة لتحسني نسخة العمل احلالية من مرشوع القانون الذي يناقشه النواب.

إبالغهم، وتضخيم صوهتم، وأن  نريد  الناجني. بل  التحدث بدالً عن  يريد  العادلة ال  للتعويضات  »التحالف 
نسمع بجانبهم. للتأكد من أن هذا املوضوع مدرج عىل األجندة ويبقى عليها، لتوفري مساحة للتداول والتعاون 
إىل  الوصول  إلتاحة  الدوليني.  والرشكاء  الدولة  سلطات  مع  أيًضا  ولكن  الناجني  مع  فقط  ليس  والتفكري. 

املامرسات اجليدة، ارجع إىل املعايري الدولية، وتعلم من أخطاء ونجاحات مبادرات ما بعد الرصاع األخرى«.

إشراك صنّاع القرار

يتطلب جمال العمل هذا االنتباه إىل فهم وتطبيق ديناميكيات القوة وعمليات صنع القرار لتحقيق تأثري إجيايب يف 
قضية ما.

مرشوع قانون بشأن تعويضات الناجيات من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع املرتكب أثناء رصاع داعش يف العراق.

قام التحالف بصياغة قانون بشأن »تعويضات الناجيات من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع املرتكب أثناء رصاع 
اإليزيديات  الناجيات من  قانون  الثغرات يف مرشوع  القانون هذا عدًدا من  العراق«. عالج مرشوع  داعش يف 
بشأن  التحالف  موقف  ورقة  عىل  القانون  مرشوع  اعتمد  كام  للضحايا.  وكافية  فعالة  تعويضات  لتحديد 
التعويضات. واستخدم التحالف مرشوع القانون هذا للضغط من أجل تعويضات فعالة وكافية جلميع الذين 

التحدث  يريد  ال  العادلة  للتعويضات  »التحالف 
وإيصال  وعيهم،  رفع  نريد  بل  الناجني.  عن  بدالً 
هذا  أن  من  للتأكد  بجانبهم.  ُنسمع  وأن  صوهتم، 
لتوفري  عليها،  ويبقى  األجندة  عىل  مدرج  املوضوع 
للتداول والتعاون والتفكري. ليس فقط مع  مساحة 
والرشكاء  الدولة  سلطات  مع  أيًضا  ولكن  الناجني 
اجليدة،  املامرسات  إىل  الوصول  إلتاحة  الدوليني. 
أخطاء  من  وتعلم  الدولية،  املعايري  إىل  والرجوع 

ونجاحات مبادرات ما بعد الرصاع األخرى«.

عضو اللجنه التنسيه للتحالف 

https://c4jr.org/wp-content/uploads/2020/05/C4JR-POSITION-PAPER-ON-REPARATIONS-AR.pdf
https://c4jr.org/wp-content/uploads/2020/10/Draft-Law-Arabic-final-with-logo.pdf
https://c4jr.org/wp-content/uploads/2020/10/Draft-Law-Arabic-final-with-logo.pdf


صفحة 7

التحالف للتعويضات العادلة - الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق

عانوا من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع أثناء رصاع داعش يف العراق.

استخدم التحالف »السيناريو األفضل« عند تطوير املسودة، ومع ذلك، فقد احتاجوا إىل أن يكونوا واقعيني وأن 
يديروا توقعات الناجني وأعضاء التحالف ألن التحالف لن يكون له سيطرة عىل القانون النهائي املعتمد، فقد 
إىل  القانون  التحالف يف عملية حتويل مرشوع  اقرتحها  التي  القانون  العديد من نصوص مسودة  يتم »خّتفيف« 

ترشيع فعيل. 

يتعلق  فيام  االجتامعي  النوع  تراعي  تدابري  عىل  وينص  قوي  جندري  بمنظور  القانون  مرشوع  صياغة  متت 
بالتعويضات بحيث ينعكس هذا املنظور املراعي للنوع االجتامعي يف تنفيذ القانون الذي يتم متريره. عىل سبيل 
املثال، يقر بالناجيات اللوايت يرغبن يف االستمرار يف رعاية األطفال الذين ولدوا نتيجًة ألعامل العنف اجلنيس 

املرتبط بالنزاع، مما قد يتطلب االنتقال بمساعدة احلكومة إىل بلدان العامل الثالث. 

استخدام ورقة السياسة إلرشاك صناع القرار.

وقد أبلغت ورقة السياسة للتعويضات جلنة املدافعة للتحالف بتمرير مرشوع القانون، كام كانت بمثابة خارطة 
طريق لتنفيذ خمتلف أحكام مرشوع القانون. قدم القسم األول من ورقة السياسة هيكاًل ملرشوع القانون الذي 
الثاين من  القسم  القانون. وقد سلط  لتنفيذ أحكام يف خمتلف مواد مرشوع  اقرتاحات  التحالف. وقدم  اقرتحه 
ورقة السياسة الضوء عىل األحكام الواردة يف مرشوع القانون التي يمكن للتحالف النظر يف توضيحها جلهود 
املدافعة املستقبلية. عىل سبيل املثال، اإلشارة إىل السبل الواعدة لتحسني مرشوع القانون. وبدوره يقدم القسم 
األخري قائمة اقرتاحات للخطوات القادمة واملجاالت ملزيد من االستكشاف التي يمكن أن يأخذها التحالف يف 

االعتبار ألهنا تعزز التعويضات للناجني من العنف اجلنيس املرتبط بالنزاع.

عقد اجتامعات افرتاضية وجاهية مع النواب العراقيني ومسؤولني اخرين.

 تم إرسال ورقة السياسة اخلاصة بالتعويضات ومرشوع قانون »تعويضات الناجيات من العنف اجلنيس املرتبط 
املواد إىل  النواب ومسؤولني آخرين. وأرسلت هذه  العراق« إىل عدد من  أثناء نزاع داعش يف  بالنزاع املرتكب 
من  للعديد  افرتايض  اجتامع  التحالف  نظم  كام  كركوك.  يف  املعتمد  النيايب  املكتب  عرَّب  العراقي  النواب  جملس 
هذا  السليامنية.  يف  مكتبهم  يف  السليامنية  من  النواب  من  الثنني  وجاهية  اجتامعات  وأيضا  العراقيني،  النواب 
وقد سافر فريق التحالف إىل جملس النواب العراقي يف بغداد للقاء النائب صائب خرض، وهو جزء من املجتمع 
اليزيدي، وقد كان النائب األكثر مشاركًة يف الضغط من أجل قانون اإليزيديات يف الرَّبملان. كام كان حليًفا مهاًم 

لسكرتارية اللجنة القانونية الرَّبملانية. 

األول  كانون  من  الثامن  ويف 
2020، نظم حتالف التعويضات 
بعثة  مع  افرتاضًيا  مؤمتًرا  العادلة 
العراق  ملساعدة  املتحدة  األمم 
املؤمتر  يف  وشارك  )يونامي(. 
من  ومسؤولني  نواب  جانب  إىل 

السلطة التنفيذية العراقية.

العادلة  للتعويضات  بالتحالف  االعرتاف  »تم 
والسلطات  الدولية  املنظامت  قبل  من  كرشيك 
مقعد  عىل  حصل  لقد  سواء.  حد  عىل  العراقية 
التعويضات  أجندة  لتشكيل  وفرصة  الطاولة  عىل 
والعدالة يف العراق. وهذا يف حد ذاته يشهد عىل قوة 
الذين  العراقي  املدين  واملجتمع  الناجني  وإمكانات 
ويتحدثون  مشرتكة  أرضية  وجيدون  مًعا  جيتمعون 

بصوت واحد«.

رئيس سكرتاريا التحالف

الشكل 2: عقد اجتامعات افرتاضية وجاهية مع النواب العراقيني ومسؤولني اخرين.الشكل 1: عقد اجتامعات افرتاضية وجاهية مع النواب العراقيني ومسؤولني اخرين.

الشكل 3: مؤمتًرا افرتاضًيا مع بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي(

https://c4jr.org/wp-content/uploads/2020/12/Policy-Paper-on-Reparations-for-CRSV-ARB.pdf
https://c4jr.org/ar/161220202718
https://c4jr.org/ar/081220202597
https://c4jr.org/ar/081220202597
https://c4jr.org/ar/081220202597
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برنامج التكتيكات الجديدة: منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

ملنظمة  عمل  ورشة  يف  التحالف  ممثلو  شارك   ،2020 عام  من  األول  كانون  يف  أخرًيا، 
الناجيات  لقانون  النهائية  املسودة  تطوير  حول  عراقيني  نواب  مع  الدولية  اهلجرة 
اإليزيديات وعىل إثر ذلك عقد لقاء آخر مع النائب صائب خرض ومساعده يف دهوك. 
متّكن التحالف من وضع تعليقات يف مسودة مرشوع قانون الناجيات اإليزيديات. عىل 
النهائية  النسخة  أن  إال  التحالف،  حددها  التي  املخاوف  مجيع  تعالج  مل  أهنا  من  الرغم 

لقانون الناجيات اإليزيديات قد تم حتسينها بشكل ملحوظ.

خطاب مفتوح إىل أليس ويريمو نديريتو، مستشار األمم املتحدة اخلاص املعني بمنع اإلبادة اجلامعية:

كتبت جمموعة العمل خطابًا مفتوحًا إىل أليس ويريمو نديريتو، املستشار اخلاص لألمم املتحدة املعني بمنع اإلبادة 
يف  اجلامعية  اإلبادة  منع  عىل  العراق  قدرة  تعزيز  إىل  اخلطاب  وسعى  عام 2020.  من  األول  كانون  يف  اجلامعية 
املستقبل من خالل الدعوة إىل التعويضات. طلب التحالف دعم املستشار يف كتابة تقرير عن العالقة بني عدم 

تكرار اإلبادة اجلامعية والتعويضات.

9 كانون األول من عام 2020، ذكرت أليس ويريمو نديريتو عمل التحالف يف خطاهبا الرئييس يف حدث  يف 
ترتيب  تعمل C4JR حالًيا عىل  اجلامعية.  اإلبادة  الدويل إلحياء ذكرى ضحايا  باليوم  املتحدة لالحتفال  األمم 
لتعويضات  للتحالف  الرئيسية  للرسائل  للرتويج   2022 عام  يف  للعراق  زيارهتا  خالل  معها  شخيص  اجتامع 

الناجني.

الشكل 4:ورشة عمل ملنظمة اهلجرة الدولية مع نواب عراقيني
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الشكل 5: يشري النص باللون األمحر إىل املشكلة وموقعها يف أسفل اجلبل، حيث نحن اليوم، وتتحدث عن احلق الذي يتم انتهاكه. وأما الرؤية فهي النص باللون األصفر الذي يتجاوز اجلبل حيث نسعى 
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https://c4jr.org/wp-content/uploads/2020/12/Open-Letter-to-UN-Special-Adviser-on-the-Prevention-of-Genocide-7-Dec.-2020-.pdf


صفحة 9

التحالف للتعويضات العادلة - الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق

التأثيرات طويلة المدى

تأثير المدافعة على المنظمة

أن هذه  التحالف  يعتقد  اإليزيديات.  الناجيات  قانون  إقرار  بعد  العمل يف هذه احلملة حتى  التحالف  يواصل 
خطوة أوىل مهمة، حيث اخّتذ النواب العراقيون هذه اخلطوة نحو إصالح الرضر الذي حلق بالناجني من جرائم 
داعش يف العراق. ومع ذلك، فإن أولوية التحالف هي ضامن العدالة التصاحلية جلميع الناجني من رصاع داعش 
إىل  للوصول  اجلديد  القانون  يف  عليها  املنصوص  التعويض  خلدمات  الدعوة  التحالف  سيواصل  العراق.  يف 

املستفيدين املقصودين دون تأخري.

تم تشجيع حتالف التعويضات العادلة وتقويته من خالل هذا النجاح، ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري من العمل 
اإلضايف، الذي يتطلب إجياد متويل كايف لذلك، فحتى اآلن، كان متويل احلملة جمزًأ وأثر عىل قدرة التحالف عىل 

ترسيخ حضور قوي عىل األرض.

باإلضافة إىل ذلك، فإن وقوع جائحة كورونا والقيود الالحقة هلا خالل فرتة احلملة، أدى إىل إعاقة قدرة التحالف 
احلالية  املشاريع  لتنفيذ  متويل  عن  البحث  يف  واستمروا  التحالف  أعضاء  ارتبك  فعال.  بشكل  مًعا  العمل  عىل 
لذا  التحالف صعبة حتى يف أفضل األوقات،  أمام  فالتحديات  للمنظامت غري احلكومية األعضاء،  واملستقبلية 
سيحتاج التحالف إىل إجياد نموذج إلرشاك واستثامر عدد متنوع من األعضاء مع احلرص عىل عدم إثقال كاهلهم. 
فمن جهته، يسعى حتالف التعويضات العادلة إىل طرح التحالف كمنصة يمكن جلميع األعضاء استخدامها أثناء 

مجع الترَّبعات وتضمني أنشطة التحالف يف براجمهم. 

تقوم مؤسسه جيان حلقوق االنسان بالعديد من االنشطه للحصول عىل متويل للتحالف. ويعترَّب احلصول عىل 
التمويل صعبًا جدا، حيث ال يتوفر سوى متويل قصري األجل؛ يف حني أن الدورات األطول )من 2 إىل 5 سنوات 

من التمويل( رضورية أكثر ملثل هذه األنواع من أنشطة التحالف.

تعزيز التنفيذ الفعال لمشروع قانون الناجيات اإليزيديات:

شارك التحالف يف ورشة عمل نظمتها املنظمة الدولية للهجرة يف ترشين الثاين من عام 2021، لتطوير نموذج طلب شامل للناجني. دعا التحالف أعضاء جملس  	
األمن التابع لألمم املتحدة إىل إدراج مرجع ملرشوع قانون الناجيات اإليزيديات يف القرار الذي يطيل أمد والية بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( يف 

العراق، كام تم تضمني هذا املرجع بنجاح يف ديباجة قرار جملس األمن الدويل.

قدم التحالف اقرتاحات شاملة لتنفيذ لوائح قانون الناجيات اإليزيديات أثناء مشاركتهم يف ورشة عمل فنية للمنظمة الدولية للهجرة يف حزيران من عام 2021 مع  	
جمموعة العمل ذات الصلة التي أنشأهتا حكومة العراق.

يف حزيران من عام 2021، أطلق التحالف ونفذت توصيات )C4JR Key 21( لضامن تطبيق قانون الناجيات اإليزيديات. عىل مدار 21 يوًما، تم تسليط الضوء  	
يومًيا عىل 21 ميزًة أواقرتاًحا من توصيات التحالف إىل جملس الوزراء العراقي لتنفيذ لوائح قانون الناجيات اإليزيديات. تم استخدام ذلك لدفع احلكومة العراقية 

إلدراجها يف الالئحة التنفيذية. تم ذلك من خالل نرشه عىل منصات فيسبوك وتويرت بلغات خمتلفة.

نظم التحالف فعاليًة يف بغداد بمناسبة مرور ستة أشهر عىل اعتامد قانون الناجيات اإليزيديات، وتم تنظيم ذلك باالشرتاك مع مؤمتر رفيع املستوى عىل هامش دورة  	
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرَّب 2021. مل يتم تضمني اقرتاحات التحالف بشأن اللوائح الداخلية يف القانون وكان االنطباع العام هو أن تنفيذ القانون ترك 

الكثري مما ينبغي فعله.

أعاقت االنتخابات الرَّبملانية العديد من األنشطة املخطط هلا. ال يزال هناك عدم يقني بشأن تشكيل احلكومة. التحالف عىل اتصال مستمر مع مديرية شؤون الناجني  	
ومديرهتا، السيدة رساب الياس. شاركت السيدة إلياس يف االجتامع العام للتحالف يف يوليو 2021. ويعمل التحالف بالتنسيق مع املديرية للميض قدًما ببيان عام 

يطلب من حكومة العراق خّتصيص متويل كاٍف للقانون.

ويف النهاية، أنشأ التحالف جملس الناجني كهيئة رسمية له، بحيث يتمثل دور جملس الناجني يف تقديم االقرتاحات واألفكار حول كيفية حتسني األنشطة وإقامة اتصال  	
أفضل مع الناجني. من الرضوري لعمل التحالف إنشاء روابط أقوى مع الناجني األفراد ومجعياهتم وجمتمعاهتم. تتكون هذه الروابط حالًيا من 7 ناجني شجعان من 

اجلنسني من جمتمعات اإليزيديني والشبك والرتكامن.

أصبحت قصة النجاح هذه ممكنة بفضل الدعم الكريم للشعب األمريكي من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(. هذا املحتوى هو مسؤولية مؤسسة 
جيان حلقوق اإلنسان وال تعكس بالرضورة وجهات نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات املتحدة.

»أصبحت العديد من الفرص ممكنة مع مرور قانون 
الشاملة  العدالة  فرص  اإليزيديات؛  الناجيات 
ومع  األبواب.  من  العديد  فتح  يتم  قد  للناجني؛ 
واملجتمع  للناجني  املستمرة  املشاركة  فبدون  ذلك، 
حقيقة،  ذلك  جعل  يف  الدولية  واملنظامت  املدين 

فستظل فرًصا فقط وستظل األبواب مغلقة«.

WOLA عضو منظمه املساعدة القانونية للمرأة

https://c4jr.org/080620213167
https://c4jr.org/wp-content/uploads/2021/06/C4JR-Rec-to-CoM-ENG.pdf
https://media.un.org/en/asset/k1z/k1zpqi12qc
https://media.un.org/en/asset/k1z/k1zpqi12qc
https://media.un.org/en/asset/k1z/k1zpqi12qc

