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النھائي تقریر التقییم  

ین الُمستَضعفین في العراقدنیحقوق اإلنسان للم حمایة  

 

 الُملخَّص

لمشروع " حمایة  (MRG) بمجموعة حقوق االقلیاتنھایة البرنامج الُمتعلق لتقییم العرُض ھذا التقریر نتائج ستی

شھراً في اقلیِم كوردستان إضافة الى محافظات  48المستضعفین في العراق" ، والذي دام  دنیینحقوق االنسان للم

وھدف التقییم إلى . 2017انتھى ھذا المشروع في شھر یولیو من عام بغداد وكركوك ونینوى ودیالى والبصرة. وقد 

لمتعلقة بتصمیم البرامج دراسة نجاح المشروع بشكل عام مقارنة بأھدافھ المقترحة، فضال عن عرض النتائج ا

قد ساھمت في زیادة قدرة منظمات المجتمع المدني  MRG)(ما إذا كانت  وعلى وجھ الخصوص تقییموتنفیذھا، 

ضد المدنیین  وغیرھم من الناشطین المدنیین على رصد االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا

 قبلوالدعوة إلى زیادة الحمایة لھذه الجماعات من المستضعفین في العراق ومن ضمنھم االقلیات والنساء والنازحین 

التقییم تقییما شامال لفعالیة المشروع وإنجازاتھ ال سیما من أجل  وتضمن. الفاعلة الجھات المحلیة والوطنیة والدولیة

ھذه التغییرات لھ أي مدى وصلت  والىطرأت على المستویین المؤسسي والشعبي فھم مدى وعمق التغییرات التي 

 أو المجاالت ذات الصلة. المجالإلى جانب تقدیم توصیات للتخطیط والبرمجة في المستقبل في ھذا 

  وتضمنت مجاالت التركیز الرئیسیة االستراتیجیة المترابطة للمشروع األھداف واألنشطة التالیة:

في العراق التي  المستضعفینعلومات منتظمة وموثوق بھا عن انتھاكات حقوق اإلنسان ضد المدنیین : م1الھدف  •

أبلغ عنھا المجتمع المدني في الوقت المناسب وبطریقة شفافة إلى السلطات ووسائل اإلعالم المحلیة والوطنیة 

المدنیین، بما في ذلك أولئك الذین یمثلون  على الشبكات القائمة لمنظمات المجتمع المدني والناشطین والدولیة. بناءً 

 وضععن باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة واألقلیات والنازحین. نشر نشرات دوریة  المستضعفاتمصالح النساء 

العمل مع وسائل  فضالً عنفیلما وثائقیا واحدا  والنازحین وانتاجالنساء واألقلیات  فیما یخصحقوق اإلنسان 

 .االعالم الُمستھدفة

: تعزیز قدرة منظمات المجتمع المدني داخل البلد على اإلبالغ عن االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان 2الھدف  •

بطریقة آمنة ودعم المدافعین عن حقوق اإلنسان. باإلضافة إلى مواصلة بناء شبكات منظمات المجتمع المدني 

 حسابات لھذهوضع نظام لجمع البیانات، مع بروتوكوالت أمنیة قویة، لتخزین وخلق ووالناشطین المدنیین، 

في مجال رصد حقوق اإلنسان لمنظمات المجتمع  وورشات تدریبیةعمل لبناء القدرات  ورشاتاالنتھاكات. عقد 

 ونزاھةحایا وشمل ذلك التركیز على البروتوكوالت األمنیة لحمایة ھویات الباحثین والض .المدني والناشطین
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على حقوق اإلنسان الدولیة والقانون اإلنساني الدولي فیما یتعلق بحمایة  فضالً عن التركیزنظام جمع البیانات 

واألقلیات والنساء  النازحینالعاملة مع الصغیرة قدرات منظمات المجتمع المدني بناء لمنح وتوزیع المدنیین. 

  للتوثیق واإلبالغ. متنامییّن، وتصبح جزءا من شبكة ونظام حقوق اإلنسان عملیة رصدلتحسین  المستضعفات

، وال سیما النساء واألقلیات والنازحین ، في الُمستضعفین الناس لحمایة المدنیین من: إعطاء أولویة أكبر 3الھدف  •

نشر  التي تضعھا الوكاالت الدولیة وبالتعاون مع الحكومة الوطنیة والجھات الفاعلة األخرى. القطریةالخطط 

حقوق اإلنسان فیما یتعلق بالنساء واألقلیات  وضعباللغات اإلنجلیزیة والعربیة والكردیة عن  نشرات دوریة

ً  اجوأنت المستضعفینوالنازحین  وسائل اإلعالم المستھدفة. باإلضافة إلى فضالُ عن العمل مع وثائقیا واحدا  فیلما

مع ممثلي الحكومة والمعارضة والبرلمانیین والوكاالت الدولیة على  /المناصرةذلك، عقد اجتماعات سنویة للدعوة

لألمم المتحدة  ألمین العاماإلى  /المناصرةبعثات دولیة للدعوة ارسالأرض الواقع لتعزیز حمایة المدنیین. 

دة والوكاالت ذات الصلة (نیویورك) والحكومة األمریكیة والكونغرس (واشنطن العاصمة) وآلیات األمم المتح

حقوق  أو وضع لحقوق اإلنسان (جنیف) واالتحاد األوروبي (بروكسل) إلطالع الجھات الفاعلة الدولیة على حالة

  اإلنسان في العراق.

تقنیة موثوقة ومعترف بھا مع إمكانیة تطبیقھا على نطاق  ان باعتبارھیالمدنی یقودھا عملیة رصد: إنشاء 4الھدف  •

واسع في مجموعة من حاالت حقوق اإلنسان، ال سیما عندما یكون األمن والوصول إلى المراقبین التقلیدیین 

 الذي ُصنِعَ  نظاموالبناء على الشبكة القائمة لمنظمات المجتمع المدني والناشطین تم الوكما لوحظ،  یُشّكل خطراً 

جمع التقاریر من مصادر متعددة (بما في ذلك الجوال / الرسائل القصیرة،  على ساعدتجمع البیانات التي ل

قناة واحدة مع التحقق المتبادل. وكان  ووضعھا فيوالبرید اإللكتروني، واالتصاالت على شبكة اإلنترنت) 

عن  موضوعيذلك، نشر تقریر  . وباإلضافة إلىنیةللمنصة أیضا وظیفة مرجعیة جغرافیة وبروتوكوالت أم

رصد حقوق اإلنسان بقیادة المدنیین وعقد حلقة دراسیة للخبراء  امكانیات تحقیق عملیةالدروس المستفادة بشأن 

  بشأن ھذا الموضوع في جنیف لمناقشة النتائج.

 )MRG(استعراضا مكتبیا لوثائق  )Social Inquiryمنظمة سوشیال انكوایري (وإلجراء ھذا التقییم، أجرت 

) MRG(عبر اإلنترنت ألصحاب المصلحة في  والقیام بعملیة مسحالداخلیة والخارجیة فیما یتعلق بھذا المشروع؛ 

 ن،یی، والشركاء المحل)MRG(مع موظفي  نییسیالرئ نیوأعضاء القائمة البریدیة؛ وإجراء مقابالت مع المخبر

العمل والمستفیدین غیر المباشرین  ورشةالبؤریة مع المشاركین في  المجامیع اتجلس ن؛ییوأصحاب المصلحة الخارج

(أي أعضاء المجتمعات الضعیفة، وال سیما المتضررین من النزاع). وتم تنفیذ التقییم في الفترة ما بین أیار / مایو 

حقوق اإلنسان لرصد ال ملیةالذي تناول موضوع عخبراء ال اجتماعتقییم ال، حیث حضر فریق 2017وسبتمبر / أیلول 
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 امیعمجل ونقاشات مقابالت واجراء، في تموزاإللكتروني  وبدء المسح، حزیران شھر بقیادة المدنیین في جنیف في

 .في أربیل ودھوك والسلیمانیة وبغداد من یونیو حتى سبتمبر والمقابالت الشخصیةسكایب، ال عبرالتركیز 

وتشیر النتائج اإلجمالیة إلى أن ھذا المشروع كان وثیق الصلة بسیاق العراق، ال سیما مع اندالع نزاع جدید في  

. في خطر األقلیات والنساء والنازحین الذي زاد من احتمالیة وضعظھور داعش بالمراحل األولى من تنفیذ المشروع 

والنساء، وأي شخص ال یلتزم بقواعدھا أو ینتمي إلى قوات فاستیالءھا على األراضي واالستھداف الوحشي لألقلیات 

نزوح جماعي. وینطبق الشيء تسبب ایضاً في إحداث األمن أو قیاداتھا، لم یتسبب فقط في وقوع إصابات جماعیة بل 

وقد أدى ھذا التھجیر القسري إلى خلق أرض خصبة لیس  .العملیات العسكریة الستعادة المناطق من داعشعلى نفسھ 

والعنف القائم على النوع  فقط من أجل المزید من االستھداف القائم على الھویة والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

المرتفعة أصال داخل المجتمعات النازحة  االَُسري، بل كان لھ القدرة على زیادة معدالت العنف االجتماعي

وبناًء .معالجتھاان یتم الحمایة التي یجب المخاوف المتعلقة ب. ویؤدي كل ذلك إلى ظھور عدد من والمجتمعات الُمضیفة

، ینبغي حشد أصحاب المصلحة الوطنیین والدولیین لضمان حمایة ھذه الفئات الضعیفة. ویتطلب ذلك على ما ُذِكر

الحاالت جمع بیانات في الوقت المناسب على أرض الواقع، في المناطق التي تتسم بالحمایة األمنیة، وفي بعض  بدورهِ 

 المناصرةفي منتدیات  تقدیم والمشاركةالمن الناحیة السیاسیة، بقیود على المراقبین الدولیین لحقوق اإلنسان، من أجل 

حقوق اإلنسان  ألوضاعوتمكین المزید من الرصد المحلي  كٍل من الحمایة من اجلِ  المناصرةالعامة والخاصة. 

  .)MRG(، في ھذه المجاالت من الجوانب الرئیسیة لمشروع  وخاصة بالنسبة لألقلیات والنساء والنازحین

وكان تصمیم المشروع مناسبا أیضا لألھداف كنقطة انطالق إلرساء األساس لثقافة حقوق اإلنسان في العراق. 
  MRGالتغیرات المفاجئة في السیاق. استجابت  على الرغم منوتمكن تنفیذ المشروع من إبقاء جدولھ الزمني 

لذلك. لیس ھذا فحسب،  نتیجةً  احد الشركاء المحلیینفت مشروعھا لھجوم داعش والحاجة إلى تغییر وكیّ بسرعة 
 نفسھا وبحوثھا لرفع مستوى الوعي لمحنة األقلیات في ھذا الصراع معمن وضع  استراتیجي  بشكلٍ   MRGتمكنت 

سة في الوالیات المتحدة وأوروبا. في وسائل اإلعالم ومنتدیات السیا خاصة بالعراق ، الدولي االھتمام نمو

عن وجود عالقات عمل إیجابیة وقویة جدا مع  الصغیرة المنحمتلقو  کذلكذلك، أفاد الشرکاء و یوباإلضافة إل

MRG  خالل مدة المشروع. 

وفیما یلي النتائج الرئیسیة التي توصلت إلیھا األھداف االستراتیجیة المحددة، حیث تجدر اإلشارة أیضا إلى أن 

   المشروع قد حقق أو تجاوز الجزء األكبر من مؤشراتھ المستھدفة:

حول وضع حقوق اإلنسان في العراق، وخاصة فیما یتعلق باألقلیات والنازحین ،   MRG /بیاناتنشراتاعطت  •

الرئیسیة بما في ذلك السلطات العراقیة والكردیة.  المناصرةقدرا كبیرا من االھتمام في عواصم ومنتدیات 
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واستفادت ھذه التقاریر أیضا من مدخالت كبیرة قدمھا الشركاء على أرض الواقع لجمع معلومات عن انتھاكات 

 .شبكات المراقبین الخاصة بھم من ضمنھا عن طریقحقوق اإلنسان، 

ب عنھا، اكتس التبلیغنسان إلوالناشطین لرصد انتھاكات حقوق ا فیما یتعلق ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني •

 روعبّ في جمیع أنحاء العراق.  ممثل/اشخاص فاعلین 155 یُقاربالمشروع نطاقا واسعا، حیث قام بتدریب ما 

 .والمھارات التي اكتسبوھا المعرفةعالیة جدا من الرضا عن الدرجات الجمیع المشاركین في ھذه األنشطة عن 

عملوا بشكٍل نسبة المئویة للمشاركین الذین في حین أن المشروع لم یصل إلى ھدفھ المرتفع جدا فیما یتعلق بال •

إنجاز  یُعتبر ثلث المتدربین بنشاط في المیدان عمل ما یقاربفي رصد حقوق اإلنسان بعد التدریب، فإن  فّعال

الصراع الحالي والعنف المحیط بھ. ومع ذلك، فإن القلق ھو أن  حیث كبیر، ال سیما بالنظر إلى الصعوبة من

الدینیة الخاصة  -دربین تمیل إلى اإلبالغ فقط عن االنتھاكات التي تحدث للجماعة العرقیة تأولئك الناشطین والم

ادة لزیوالتي تھدف   MRGبنجاح جمیع المشاریع التي تمولھا  المشاریع الصغیرةبھم. كما نفذ متلقي برنامج 

 .حمایة حقوق اإلنسان ورصدھا على المستوى المحلي

والوالیات المتحدة (إما عن طریق  االوربیةرفیعة المستوى في العواصم  مناسباتفي  MRGأتاحت مشاركة  •

واالھتمام والمناقشة فیما یتعلق بحمایة الفئات  الفرصة للمتابعة مع صنّاع القرارالمشاركة الشفھیة أو المكتوبة) 

 للعراق الوطنياستراتیجیة البرنامج  على MRGالضعیفة. وتنعكس النقاط الرئیسیة والتوصیات التي وضعتھا 

ة ینائبة المفوضوفي تصریحات ؛ 2020-2016للفترة ) UNDPالتابع لمنظمة البرنامج االنمائي لالمم المتحدة (

السامیة لحقوق اإلنسان بشأن العراق؛ تقاریر مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة؛ البحوث والبروتوكوالت 

الناشئة داخل مجموعة الحمایة الوطنیة في العراق بشأن العقاب الجماعي ألسر داعش؛ وقرار المملكة المتحدة 

 .العراق بشأن المساءلة عن جرائم داعشعن 

النشطاء العراقیین إلى ھذه المنصات ساھم أیضا في رفع مستوى الوعي بانتھاكات  جلب في  MRGأن نجاح  •

التي بدورھا  شبكةالحقوق اإلنسان في البالد من األشخاص الذین یعانون منھا مباشرة (مثل نادیا مراد) ومنحھم 

 .لمزید من التأیید والتأثیرتُساعدھم في الحصول على ا

ل ھذا المشروع بفضل مجموعة من أنشطة الصنع القانون في العراق من خیجابي في إلتم تحقیق التأثیر ا •

في أربیل  على الصعید الوطني القرار، والتعاون النشط مع صناع  MRGالمباشرة التي قامت بھا  المناصرة

 رعایة الُمتَلَقین الى إضافةً  أمور أخرى، من بینالقسري،  االختفاءقلیات وتشریعات الحمایة ا من اجلوبغداد 

بما في ذلك سیاسات مكافحة المحافظات في  القرار السیاسيالصغیرة التي أثرت بنجاح على صانعي  للمشاریع

 .من خالل مشاریعھم وذلك التمییز في المدارس
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بشكل فعال، مما یسمح ألول مرة للمنظمات الشریكة سیسفایر)  بوابة( المدنیونللرصد الذي یقوده  تم إنشاء بوابة •

ن یأصحاب المصلحة الخارجی كما اعرب. تبلیغ من خاللھاللفقط بتحمیل المعلومات، وھي اآلن مفتوحة للجمھور 

األوسع  المناصرةكعنصر من عناصر  التوجھاتعن اھتمامھم باالستفادة من البوابة للحصول على معلومات عن 

استنادا إلى التقاریر  التوجھات إدراكتقنیة مبتكرة خاصة للغة العربیة في   MRGأعدت نطاقا للحمایة، و

  .تویترالوالمناقشات عبر 

بتقدیم البوابة والدروس المستفادة بشأن رصد حقوق اإلنسان التي  MRGحظي اجتماع الخبراء الذي نظمتھ  •

المشاركون، بما في ذلك مفوضیة األمم  حسب ما اشار لھیقودھا المدنیون بحضور كبیر وحظي بقبول كبیر 

المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان ولجنة الصلیب األحمر الدولیة واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في مجال الشؤون 

ذلك، تم ضمان  فضالً عنالمستمر بشأن ھذه المسألة. إضافة الى اآلخرین الذین عبّروا عن تعاونھم اإلنسانیة 
 .إیران وھو في بلد آخر، الرصد الذي یقوده المدنیون رنامجااللتزام لریادة ب

. ویرجع ذلك إلى أن بعد انتھائھِ  أو انعكاس طویل االمدصدى  القابلیة على تركالمشروع والنتائج األولیة لھ  لدى

ضطر المزید من تالصراع، وس فترةسیاق الصراع ینتقل في العراق نحو تحقیق االستقرار والتنمیة وبناء السالم بعد 

داعش وغیرھا من  ارتكبتھاحقوق اإلنسان التي ل نتھاكاتالا التخلص من تراثالجھات الفاعلة إلى المشاركة في 

. وقد بدأ ھذا التحول بالفعل كما لوحظ في القرارات المتعلقة بالمساءلة عن جرائم داعش التي لھا صلة بذلك الجھات

ھذه المبادرات ال تشمل في الوقت الحاضر ما یكفي من جمیع الضحایا وجمیع واستكشاف منع العقوبة الجماعیة. وألن 

فضال عن الغیر منحازین ألي طرف ى الرصد والتوثیق حاجة إلالمرتكبیھا، فإن من الضروري أن تكون ھناك 

المدني المحلي والدولي من المجتمع  سیسفایر وباإلضافة إلى ذلك، ھناك اھتمام متزاید ببوابة .المناصرة لھذه القضایا.

 الذي یوجد مقره في العراق، بما في ذلك الشركاء، فضال عن مجال جدید للدراسة والممارسة بشأن استخدامات

. والعراق سیاق مفید لزیادة تجربة االبتكارات الجدیدة مع البوابة لتحسین أثرھا الرصد الذي یقوده المدنیون

أیضا ببناء شبكة من النشطاء   MRGات الفاعلة. وفي ھذا الصدد، قامتالجھواستخدامھا بین مجموعة متنوعة من 

ومنظمات المجتمع المدني على أرض الواقع الذین یقومون بنشاط اإلبالغ عن حقوق اإلنسان ورصدھا. وستساعد ھذه 

عنھا للمواطنین  المشاركة المتزایدة من الجھات الفاعلة المحلیة في تعزیز المعرفة برصد حقوق اإلنسان واإلبالغ

مزید من النمو وتعمیق الشبكة لتكون أكثر لالعادیین الذین قد یتأثرون بھذه االنتھاكات. وبالنظر إلى ذلك، ھناك مجال ل

 .صخبا وموثوقیة، وقوة نشطة في خطاب حقوق اإلنسان والعمل في البالد

تنفیذھا من أجل البناء على األسس الصلبة وینبغي أن تؤخذ التوصیات التالیة بعین االعتبار عند تصمیم البرامج و

 :الموضوعة مع ھذا المشروع
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زیادة التنسیق والتفاعل بین الشركاء المحلیین. ومن شأن ذلك أن یساعد على زیادة تعزیز شبكة مراقبي حقوق  •

مع بعضھم البعض، فضال عن تعزیز المزید من  الدروس واالستراتیجیاتاإلنسان مع الشركاء الذین یتقاسمون 

القویة والقیادة  المناصرةالحوار والتفاعل بین المجموعات والمواقع. كما أنھ سیتیح مزیدا من الملكیة وفرص 
 .الوطنیة

واإلبالغ عنھا حیثما أمكن. وھذا ھو النھج الذي یتبعھ  اتالھوی لجمیعزیادة التشجیع على توثیق حقوق اإلنسان  •

على أولئك الذین یتدربون بحیث یتم إدراج جمیع الحاالت في  بشكٍل اكبرركاء المحلیون وینبغي أن ینتشر الش

. وعالوة الھویات لكافةالمزید من المساحات للتعلم والتنفیذ  یخلقالرصد بصرف النظر عن الھویة. ولعلھ قد 

األقلیات والمنظمات النسائیة من أجل جھود للوصول إلى ما ھو أبعد من منظمات العلى ذلك، ال بد من بذل 

(على سبیل المثال، العرب السنة) المتضررین من النزاع فیما یتعلق تحدیدا  النازحیناستیعاب عدد أكبر من 
 .رصد حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھابشؤون ببناء قدرات المجتمعات المحلیة 

حین أن األساس المنطقي لعدم إجراء اختبارات ما . في للمعرفة تحسین تتبع اكتساب المعارف واالستخدام النشط •

قبل / بعد اكتساب المعرفة والتعلم مع الفئات الضعیفة من السكان أمر مھم، ینبغي النظر في اتخاذ تدابیر 

موضوعیة أكثر حساسیة من الناحیة الثقافیة للتعلم وتطبیق المھارات لیس فقط إلظھار األثر ولكن أیضا لتحدید 

أفضل السبل إلبقاء مراقبي حقوق اإلنسان المنخرطین في مثل ھذه الى تطویر ونیة التي تحتاج القدرات التق

 .الظروف الصعبة. ویمكن أن یتخذ ذلك شكل متابعة أكبر وأكثر استدامة مع المشاركین بعد بناء القدرات األولیة

اعتمادا على احتیاجات ، تنفیذ المزید من الفعالیات التدریبیة، على مختلف المستویات وبخصوص ذلك •

المشاركین. وقد یكون ذلك ضروریا لمواصلة تدریب وبناء قدرات عناصر المجتمع المدني والناشطین الذین 

خضعوا بالفعل للتدریب األولي. ومن شأن المتابعة المنتظمة لھا أن تساعد على تحدید المجاالت التي یكون فیھا 

والتنفیذ، فضال عن الخوض في مواضیع أكثر تقدما بالنسبة ألولئك  لدى األفراد والمجتمعات ثغرات في المعرفة
 .الذین ھم على استعداد لذلك

إشراك الشركاء والمجتمع المدني المحلي والناشطین بشكل أكثر نشاطا في عملیة كتابة التقاریر والتألیف  •

عملیة رصد حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا، یجب العمل مع ھؤالء أصحاب لملكیة الالمشترك. ولزیادة بناء 
 .لتقاریرللمعلومات في امدخالت  یكونوا فقطالمصلحة في التألیف المشترك للتقاریر بدال من أن 

والتواصل وجھاً  في العراق. أشارت أغلبیة أصحاب المصلحة إلى أن المزید من التفاعل  MRGزیادة حضور  •

المباشرین سیستخدمان في إثارة القضایا الرئیسیة، وزیادة بناء القدرات، وتقدیم مشورة تقنیة أكثر  والدعم لوجھ

في مناقشة السیاسات وصیاغتھا. ویشمل  الذي لیس لھ صلة بالعملتأثیرا، والمساعدة في منع التدخل السیاسي 
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في ذلك حقوق اإلنسان الدولیة  في العراق، بما المناصرةذلك تفاعال أفضل مع الجھات الفاعلة في مجال 

أیضا تشجیع وتفعیل الشركاء المحلیین  والجدیر باالھتمامواإلنسانیة. وباإلضافة إلى ذلك، قد یكون من المفید 

، حیث تتدفق معظم االجتماعات العنقودیة االنسانیةلزیادة المشاركة في ھذه المنتدیات بما في ذلك نظام 

  حمایة).المعلومات (وخاصة المتعلقة بال

، فإن رصد المسار الرصد الذي یقوده المدنیون بتكارات التي تم التخطیط لھا بالفعل من أجلالاضافة إلى اإلب •

في جمیع أنحاء  التي تقع عبر موقع فیسبوك ھو أیضا مصدر للمعلومات الھامة عن انتھاكات الحقوق والحوادث

 .)ستخدم على نطاق أوسع من تویتریُ ( العراق
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 خلفیة المشروع .1

ي ذالو، )MRGالتابع لمجموعة حقوق األقلیات ( في العراق" المستضعفینین دنی"حمایة حقوق اإلنسان للمشروع م

ومنظمة أسودا لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنظمة حمورابي لحقوق  ،ینالمدنیحقوق ل سیسفایربالتنسیق مع مركز  ذَ فِ نُ 

تھدف جامعة إسیكس إلى استحداث طرق مبتكرة تسمح باإلبالغ الفوري عن انتھاكات حقوق اإلنسان  كما اإلنسان،

خاص على  في البلد مع التركیز بوجھٍ  والنازحینالتي یقودھا المدنیون والتي تؤثر على مجتمعات األقلیات والنساء 

یصعب الوصول إلیھا . وشمل المشروع بناء القدرات للشركاء التي األشخاص الذین یعیشون في مناطق النزاع و

غ لّ بَ المحلیین، والتعلم عن طریق العمل من خالل المنح الصغیرة، والبحوث والمنشورات التي تحلل االنتھاكات المُ 

یة والدولیة. وقد حظي ھذا العمل بدعم من المفوضیة األوروبیة، الوطن بالمناصرةعنھا والتحقق منھا، والمرتبطة 

 6شھرا (بما في ذلك تمدید  48فضال عن وزارات الخارجیة الكندیة والھولندیة والفنلندیة، وتم تنفیذھا على مدى 

بغداد  المشروع في إقلیم كوردستان العراق، فضال عن محافظات ذَ فِ . ونُ 2017 وأشھر)، وانتھت في تموز / یولی

 .وكركوك ونینوى ودیالى والبصرة

 

. أوال، أن العدید من أنماط انتھاكات حقوق اإلنسان ضد المدنیین ین مؤثرینلَ إدراك عامِ لھذا المشروع من  اتى الدافع

، سواء من جانب الجھات الفاعلة الحكومیة أو غیر الحكومیة، ال تزال دون اإلبالغ. وثانیا، أن المدنیین المستضعفین

 النازحینمن السكان، بما في ذلك األقلیات العرقیة والدینیة، فضال عن  نسبةً كبیرةفي العراق یشملون  المستضعفین

. وقد ثبت االجتماعي القائم على النوع، بمن فیھن الفارین من العنف المستضعفاتالجنسیة والنساء  والذین ال یملكون

مع بدء تنفیذ المشروع، واستھدفت بشكل وحشي األقلیات ذلك بشكل خاص بعد أن اجتاحت داعش نصف البالد 

والنساء خاصة باإلضافة إلى أي شخص لم یلتزم بقواعدھا مما تسبب في نزوح قسري واسع النطاق لجزء كبیر من 

السكان، بمن فیھم العرب السنة. وأدى ھذا التھجیر القسري أیضا إلى خلق أرض خصبة لیس فقط بسبب العنف 

المرتفعة  االسري، ولكنھ كان ینطوي على إمكانیة زیادة معدالت العنف النوع االجتماعيالقائم على  الجنسي والعنف

نظرا للضغوط المفروضة على األسر التي تتعامل بالفعل  المجتمعات الُمضیفةأصال داخل المجتمعات النازحة وكذلك 

 للقضاء علیھصول داعش والعملیات العسكریة مع األزمة االقتصادیة التي تواجھ البالد. وعالوة على ذلك، فإن و

جعلت أجزاء كبیرة من العراق یتعذر على مراقبي حقوق اإلنسان الوصول إلیھا، مما أدى إلى تعمیق الحاجة إلى مزید 

 .من الجھود التي یقودھا مدنیون في ھذا الصدد

 

التقاریر التي یقودھا المدنیون في  حولدینیة وبناء على ذلك، واستنادا إلى برامجھا السابقة مع األقلیات اإلثنیة وال

 :العمل عبر األھداف االستراتیجیة المترابطة التالیةبتنفیذ ھذا المشروع و وشركاؤه MRGقام مجال حقوق اإلنسان، 
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في العراق التي أبلغ  المستضعفینمعلومات منتظمة وموثوق بھا عن انتھاكات حقوق اإلنسان ضد المدنیین : 1الھدف 

. عنھا المجتمع المدني في الوقت المناسب وبطریقة شفافة إلى السلطات ووسائل اإلعالم المحلیة والوطنیة والدولیة

على الشبكات القائمة لمنظمات المجتمع المدني والناشطین المدنیین، بما في ذلك أولئك الذین یمثلون مصالح  بناءً 

حقوق اإلنسان  وضعات والنازحین. نشر نشرات دوریة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة عن واألقلی المستضعفاتالنساء 

 العمل مع وسائل االعالم الُمستھدفة. فضالً عن واحد وثائقي فیلم والنازحین وانتاجالنساء واألقلیات  فیما یخص

االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان تعزیز قدرة منظمات المجتمع المدني داخل البلد على اإلبالغ عن : 2الھدف 

باإلضافة إلى مواصلة بناء شبكات منظمات المجتمع المدني  بطریقة آمنة ودعم المدافعین عن حقوق اإلنسان.

 حسابات لھذهوضع نظام لجمع البیانات، مع بروتوكوالت أمنیة قویة، لتخزین وخلق ووالناشطین المدنیین، 

في مجال رصد حقوق اإلنسان لمنظمات المجتمع المدني  وورشات تدریبیةالقدرات  االنتھاكات. عقد حلقات عمل لبناء

نظام جمع  ونزاھةوشمل ذلك التركیز على البروتوكوالت األمنیة لحمایة ھویات الباحثین والضحایا  .والناشطین

وتوزیع لق بحمایة المدنیین. على حقوق اإلنسان الدولیة والقانون اإلنساني الدولي فیما یتع فضالً عن التركیزالبیانات 

لتحسین  المستضعفاتواألقلیات والنساء  النازحینالعاملة مع الصغیرة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لمنح 

  للتوثیق واإلبالغ. متنامییّنحقوق اإلنسان، وتصبح جزءا من شبكة ونظام  عملیة رصد

، وال سیما النساء واألقلیات والنازحین ، في الُمستضعفین اسالن لحمایة المدنیین منإعطاء أولویة أكبر : 3الھدف 

. نشر نشرات التي تضعھا الوكاالت الدولیة وبالتعاون مع الحكومة الوطنیة والجھات الفاعلة األخرى القطریةالخطط 

حقوق اإلنسان فیما یتعلق بالنساء واألقلیات والنازحین  وضعباللغات اإلنجلیزیة والعربیة والكردیة عن  دوریة

ً  اجوأنت المستضعفین وسائل اإلعالم المستھدفة. باإلضافة إلى ذلك، عقد فضالُ عن العمل مع وثائقیا واحدا  فیلما

واقع مع ممثلي الحكومة والمعارضة والبرلمانیین والوكاالت الدولیة على أرض ال /المناصرةاجتماعات سنویة للدعوة

لألمم المتحدة والوكاالت ذات الصلة  لألمین العامإلى  /المناصرةلتعزیز حمایة المدنیین. عقد بعثات دولیة للدعوة

(نیویورك) والحكومة األمریكیة والكونغرس (واشنطن العاصمة) وآلیات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان (جنیف) 

  حقوق اإلنسان في العراق. أو وضع ة الدولیة على حالةواالتحاد األوروبي (بروكسل) إلطالع الجھات الفاعل

تقنیة موثوقة ومعترف بھا مع إمكانیة تطبیقھا على نطاق  ان باعتبارھیالمدنی یقودھا عملیة رصدإنشاء : 4الھدف 

 واسع في مجموعة من حاالت حقوق اإلنسان، ال سیما عندما یكون األمن والوصول إلى المراقبین التقلیدیین معرضین

لجمع البیانات  الذي ُصنِعَ  نظاموال. وكما لوحظ، وبناء على الشبكة القائمة لمنظمات المجتمع المدني والناشطین للخطر

جمع التقاریر من مصادر متعددة (بما في ذلك الجوال / الرسائل القصیرة، والبرید اإللكتروني،  على ساعدتالتي 

ة واحدة مع التحقق المتبادل. وكان للمنصة أیضا وظیفة مرجعیة قنا ووضعھا فيواالتصاالت على شبكة اإلنترنت) 

امكانیات عن الدروس المستفادة بشأن  موضوعي. وباإلضافة إلى ذلك، نشر تقریر نیةجغرافیة وبروتوكوالت أم
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ة رصد حقوق اإلنسان بقیادة المدنیین وعقد حلقة دراسیة للخبراء بشأن ھذا الموضوع في جنیف لمناقش تحقیق عملیة

  النتائج.

 

 منھجیة التقییم. 2

 :شمل التقییم منھجیة نوعیة وكمیة لتقییم أھمیة المشروع وفعالیتھ وتأثیره واستدامتھ. وشملت أنشطة التقییم ما یلي

 .لوثائق أدناهل استعراض مكتبي •

 ./ أعضاء القائمة البریدیة MRGالخاصین ب صحاب المصلحة ألاستطالع عبر اإلنترنت مسح/  •

التابعین  ، و الموظفین وأصحاب المصلحةمنظمة حمورابيا، ود، أسسیسفایر ،MRGالمقابالت الرئیسیة مع  •

 .كسیسیل

 .مع المشاركین في ورشة العمل والمستفیدین غیر المباشرین مجامیع التركیز (فوَكس كروب)مناقشات  •

 :التالیة MRGواستتبع االستعراض المكتبي قراءة وتحلیل وثائق مشاریع 

 مقترح المشروع وخطة العمل وخطة الرصد والتقییم والمیزانیة •

 التقاریر السردیة المؤقتة •

 متتبع إكمال النشاط  •

 منشورات حول حقوق االنسان •

 الویبوتحلیالت سیسفایر بوابة  طریق اإلبالغ عن •

  MRGمع مدخالت من   Social Inquiry من قبلعبر اإلنترنت  /االستطالعوقد تم تطویر الدراسة االستقصائیة

نسخا   MRG. أرسلت MRGالمناصرة الخاصة ب ركزت على معرفة أصحاب المصلحة واستخدام منتجات التي و

الرئیسیین، قام الفریق بتجمیع قائمة برید مطبوعة من تقاریرھا وغیرھا من المنتجات إلى أصحاب المصلحة 

من االتصاالت مع المجتمع المدني الذین تفاعلوا  اواألكادیمیین وغیرھ /صناع القرارإلكتروني لواضعي السیاسات

رفي، إلى ھذه القائمة یالمعلومات معھم. تم إرسال االستبیان، الذي تم تطویره من خالل غوغل س وامعھم وتبادل

تم إرسال جمیع الردود مباشرة اإلضافة إلى رسائل متابعة منتظمة. لضمان سریة المستجیبین، ب  MRGبواسطة 

 . Social Inquiryإلى
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مقابالت شبھ منظمة مع أصحاب المصلحة الرئیسیین في أربیل ودھوك  للرواة/المخبرینوشملت المقابالت الرئیسیة 

المقابالت المستخدمة  إرشادات. وقد تم تطویر الحاجة والسلیمانیة وبغداد، وكذلك عن طریق الھاتف وسكایب حسب

خصیصا لھذا التقییم، مصممة خصیصا لمقابلة أصحاب مصلحة   MRGبالتنسیق مع  Social Inquiryمن قبل 

  الحاجة. عندمحددین 

 .سكایبال عبر ھذه المقابالتالمتعلقة بھذا المشروع. تم إجراء   MRGكما أجریت مقابالت مع موظفي 

 ریبتطو Social Inquiryفي السلیمانیة وبغداد ودھوك. قام  البؤریة المجامیعمناقشات وفي المجمل، أجریت ثالث 

الخاص  ةیسیالمقابالت الرئ لیمن دل طاینسخ أکثر تبس یفي جزء منھا استنادا إلالبؤریة  المجامیع اتنقاشلأسئلة 

، ) ASUDA( البؤریة عینة من المشاركین في ورش العمل في أسودا المجامیعلمقابالت. وشملت مناقشات با

مجتمع الالمحتملین من المشروع من  الغیر مباشرین والمستفیدینمنظمة حمورابي،  والمشاركین في ورش العمل في

   .زیديیاإل

البؤریة. ویمكن االطالع على االستبیان  والمجامیعوترد في الجدول أدناه قائمة كاملة بالمشاركین في المقابالت 

 .المحددة في المرفق المجامیع البؤریةخبرین، وأدلة للرواة/الماإللكتروني، وأدلة المقابالت الرئیسیة 

قائمة بالمشاركین الرئیسیین :١الجدول   

 الموقع الوظیفة األسم

 سكایب المدیر التنفیذي ل MRG مارك التیمیر

حقوق المدنیین ل وظفم MRG میس الجبوري  سكایب 

ومركز سیسفایر MRGموظف حقوق المدنیین ل مریم بوتیك  سكایب 

لباويھایمن ال سیكسإ، جامعة كلیة علوم حاسبات والھندسة االكترونیة   سكایب 

 مكتب حمورابي ، اربیل  حمورابيمدیر ،  ویلیام وردة

 سكایب    اسودمنظمة أ منسق المشروع ، ریبوار كریم

مدیر، مركز نینوى لألبحاث  میخائیل بنجامین  فندق دلشاد، دھوك 

حقوق االنسان ثقافة مدیرة، منظمة جیھان للتعلیم لیلى حماواندي  ھاتف 

 كالسي ھوتیل، اربیل مدیرة حملة المناصرة، منظمة Save the Children-Iraq  ایلین مكارثي

ليالبلقیس و  Human Rights Watch ، عراقمختصة في الباحثة   سكایب 

 سكایب (OHCHR)عضو سابق، ھیئة االمم المتحدة للتحقیق في العراق   سوكي ناكرا

 كافي، سلیمانیة عضوة في البرلمان، لجنة حقوق االنسان اشواق الجاف
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المجامیع البؤریة : قائمة المشاركین بمناقشات٢ الجدول  

 الموقع الوظیفة األسم

متدربین من   6 حمورابي رجال، إمرأة واحدة) 5ممثلین متعددین للمجتمع المدني (    مكتب حمورابي ، بغداد 

ASUDA 5 متدربین من نساء، رجل واحد) 4ممثلین متعددین للمجتمع المدني (    مكتب ASUDA ، سلیمانیة 

األیزیديمن افراد المجتمع  2   المجتمعي في شاریة،المركز اعضاء من المجتمع، من األیزیدیین النازحین  
 دھوك 

 

 القیود

وجاءت أكبر العقبات أمام تنفیذ ھذا التقییم من حیث الوصول إلى أصحاب المصلحة والحصول على موافقتھم على 

 في طالقاالنقائمة برید إلكتروني واسعة للمسح عبر اإلنترنت، ولكن من  MRGالمشاركة في ھذا العمل. وضعت 

. وھذا MRGالمسح، على الرغم من التذكیر المتكرر من مشاركین فقط شاركوا في ھذا  9حتى اآلن،  2017یولیو 

المحتملین. وقد أمر شائع نسبیا مع وسائل جمع البیانات عبر اإلنترنت، وبالتالي المتابعة المنتظمة مع المستجیبین 

یكون توقیت االستطالع، خالل الصیف وأوائل الخریف، قد لعب دورا أیضا، حیث یمیل كثیر من الناس إلى قضاء 

عطلة خالل ھذه الفترة. وینطبق األمر نفسھ على كل من العراق وممثلي األمم المتحدة ومسؤولي السیاسات الدولیین. ال

وكذلك استخدام شبكاتھا الخاصة للوصول إلى  MRGائمة االتصال من خالل كل من ق  Social Inquiryعملت 

ستجابة ، حتى بعد المتابعة. وفیما اال فيمستوى ضعیف االتصاالت ذات الصلة. ومع ذلك، مرة أخرى، كان ھناك 

 العدید منھم اال اناتصاالت مع عدة أشخاص،   Social Inquiryیتعلق بصناع القرار العراقیین، أجرى فریق 

ل عملیة التقییم، بما في ذلك استفتاء كردستان، لم الفي البلد خ ةالسیاسی المستجداتوبالنظر إلى . المشاركة رفضوا

یھم إل Social Inquiry صلیة. وقد توصلالیكن العدید من صانعي السیاسات العراقیین في بغداد ولكن في دوائرھم ا

فریق ال القلیل من االھتمام بالمشاركة في ھذا التقییم. استوعب في ھذه المواقع أیضا، ولكن مرة أخرى، لم یلق إال

. وأخیرا، وفیما ولكن دون جدوى المالئمة في االوقاتلقاء أو االتصال الرؤیة األسئلة في وقت مبكر وب المطالبات

من  ضم كالً في االجتماع مع االیزیدیین بأن ی ین غیر المباشرین، كان من المقررمع المستفید بالمجامیع البؤریةیتعلق 

في دھوك. ومع ذلك، وبمجرد بدء   منظمة حمورابي المنظمة الشریكةبالتنسیق مع  تنظیمھُ الرجال والنساء وتم 

ن تحت االنطباع المناقشة، تركت النساء المشاركات ألنھن لم یشعرن بأن بإمكانھن اإلجابة على األسئلة المطروحة وك

 .ه الدورة تتعلق بتقدیم المعونة اإلنسانیةبأن ھذ
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 النتائج .3

مع ومن إقلیم كردستان والعراق الفدرالي  في كلٍ  والمناصرةنسان إلبسجل حافل من برامج حقوق ا  MRGتتمتع 

مع المجتمع الدولي حول ھذه القضایا من حیث  التواصلضافة إلى إلالمجتمع المدني وصناع القرار المحلیین با

. وھذا یجعل المنظمة في وضع جید جدا لتنفیذ األعمال المستضعفة االخرىقلیات والنساء والفئات الارتباطھا با

عن حقوق  المنسقة للغایة والدقیقة والحساسة الالزمة لبناء شبكة رصد وإعداد تقاریر یقودھا المدنیون في البلد

إطار  في مناطق النزاع وھذا ضمنعلى الصعید الدولي بشأن استخدام ھذه المنھجیة  فتح باب النقاشو، اإلنسان

  السعي إلى المساءلة.

 

 التصمیم العام وتنفیذ المشروع  3.1

لمشروع مناسبا لألھداف كنقطة انطالق إلرساء األساس لثقافة حقوق اإلنسان في العراق. ل العام تصمیمالوكان 

  MRGالتغیرات المفاجئة في السیاق. استجابت  على الرغم منوتمكن تنفیذ المشروع من إبقاء جدولھ الزمني 

ذلك. لیس ھذا فحسب، ل نتیجةً  احد الشركاء المحلیینفت مشروعھا لھجوم داعش والحاجة إلى تغییر بسرعة وكیّ 

 نفسھا وبحوثھا لرفع مستوى الوعي لمحنة األقلیات في ھذا الصراع معمن وضع  استراتیجي  بشكلٍ   MRGتمكنت 

كما افاد في وسائل اإلعالم ومنتدیات السیاسة في الوالیات المتحدة وأوروبا.  خاصة بالعراق ، الدولي االھتمام نمو

 :MRGاحد موظفي 

أكثر  طرقفي بعض الحاالت. . . اعتمدنا على  كنا نقوم بنقلھمة المشروع، ولكننا وقد احتفظنا بأنشط
دنا تقریر "من األزمات دوأع ان رد فعلنا كان سریعاً تقلیدیة للرصد والتوثیق في المراحل األولى. وأعتقد 

إلى الكارثة" بشأن الجرائم المرتكبة ضد األقلیات. وكان ھذا التقریر من أوائل التقاریر الدولیة حول ما 
 .الحقائق حول ما یحدث رصدیحدث لألقلیات في العراق، وكان أولھا یحاول 

وجود عالقات عمل إیجابیة جدا وقویة مع  لمنح المشاریع الصغیرةوباإلضافة إلى ذلك، أفاد الشركاء وكذلك المتلقین 
MRG  " أنا سعیدة للغایة في العمل مع خالل مدة المشروعMRG   وأنھا توفر لنا عملھاألنھا جیدة جدا في ،

 ." األشیاء و أشكالھا وتقاریرھا بسیطة ومفھومة. كما أنھم أشخاص طیبون

ي ، وتحدیدا فینالمحلی كاءلتصمیم في المستقبل بتفاعل الشرویتعلق أحد المجاالت التي ینبغي النظر فیھا لتحسین ا

على علم  یكونالم  حمورابيو  )ASUDA(البعض لزیادة تعزیز األنشطة وبناء الشبكات. أسوداھم ببعض ماتصالھ

متوازیة. وعلى الرغم مسارات  في ) وعمالعلى ِحدة ماخالل ھذا المشروع (ووجود كل منھ البعض ابعمل بعضھم

زھم على ھذا المشروع، فإنھما یعمالن في جمیع أنحاء العراق ویركزان على حمایة الحقوق للفئات من تركی
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الضعیفة من السكان. وقد یساعدھا تفاعلھا وبناء عالقاتھا في زیادة تعزیز الجھود المبذولة لتوثیق حقوق اإلنسان 

الوطنیة والدولیة التي تقودھا محلیا في ھذا  للمناصرةورصدھا في جمیع أنحاء البلد، فضال عن إیجاد تحالفات أكبر 

 .الصدد

 الصلة وثاقة  3.2

بصفة عامة، أظھر المشروع أھمیة كبیرة لسیاق العراق. وقد استھدفت جماعات األقلیات منذ زمن بعید العنف 

التشرید أو اعتبروا والتھمیش واإلقصاء االجتماعي والسیاسي في البالد، كما كان الحال بالنسبة ألولئك الذین سبق لھم 

، بما في ذلك النوع االجتماعيلعنف القائم على عرضةً ل أیضا كما كانت النساء دیمي الجنسیة" داخل حدود العراق."ع

عنف الشریك في المنزل. وكان ھذا ھو الحال بالتأكید قبل الصراع الحالي في العراق. وظھور داعش جعل ھذا أكثر 

وحشي. كما استھدف تنظیم داعش أي  بشكلٍ مسلحة كل من األقلیات والنساء وضوحا حیث استھدفت الجماعات ال

جماعي كبیر لعدد كبیر من  نزوح، مما تسبب في  یةاألمن أو القیادات قواتالشخص لم یلتزم بقواعده أو ینتمي إلى 

بب العنف السكان، بمن فیھم العرب السنة. وأدى ھذا التھجیر القسري أیضا إلى خلق أرض خصبة لیس فقط بس

المرتفعة  االسري، ولكنھ كان ینطوي على إمكانیة زیادة معدالت العنف النوع االجتماعيالجنسي والعنف القائم على 

 . وبینما كان وصول داعش واندالعھ في المجتمع طویال ومدمراً النازحة والُمضیفة للنازحینأصال داخل المجتمعات 

النزوح،  موجات الجماعات المسلحة في مزید من للقضاء علىالحمالت العسكریة أیضا  تسببت كما دنیین،للمللغایة 

الحمایة التي المخاوف المتعلقة بوال سیما النساء المتضررات من النزاع. ویؤدي كل ذلك مجتمعة إلى ظھور عدد من 

لیین لضمان حمایة ھذه الفئات معالجتھا. وعلى ھذا النحو، ینبغي حشد أصحاب المصلحة الوطنیین والدو تمتان  یجب

الضعیفة. وھذا بدوره یتطلب جمع البیانات في الوقت المناسب على أرض الواقع لتقدیمھا والمشاركة في منتدیات 

  .MRGلمشروع  أساسیا یعتبر العمل في ِكال ھذین الجانبینوالخاصة.  منھا العامة المناصرة

ل تمكین المجتمع المدني العنھا من خ والتبلیغنسان إللرصد انتھاكات حقوق اویبدو أن إیجاد طرق جدیدة ومبتكرة 

أي  ( والمدنیین أمر ضروري بشكل خاص، حیث لم یتم الوصول إلى العدید من المناطق بسبب طبیعة أطراف النزاع

التي یزعم أن وصول الصحفیین ومقرري حقوق اإلنسان إلى المناطق  ، وألن السلطات الوطنیة قد قیدت بشدة)داعش

قوات األمن ارتكبت فیھا انتھاكات، حسبما أفاد أحد المشاركین في التقییم. إن منظمات المجتمع المدني في وضع جید 

"بعض الجودة جیدة، ولكن بعضھا ال یصل نھا من اإلبالغ عن ذلك، ولكنھا تحتاج إلى المزید من التدریب والدعم، یمكّ 

ضھا یخلط البیانات األولیة ورأي الناس. والسؤال ھو أیضا عن الشكل، وأحیانا ال إلى الحد األدنى من المعاییر. بع

). وفي الواقع، وكما MRG "(موظفیمكن الوصول إلیھا بسھولة، وأحیانا یتم تقاسمھا عشوائیا وفي طرق غریبة 

السریة ومعالجة  بغایة المعلوماتالتعامل مع  ،الوثائق الى المنظمات مثل ھذه تحتاج أشار أحد المجیبین الخارجیین، "

 " .تحتاج إلى تحسین التقنیات فھيالمصادر وضمان عدم التالعب بأي من المواقع. . . 
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وباإلضافة إلى ذلك، ھناك اھتمام متزاید من جانب الجھات المحلیة المعنیة ببناء السالم والمصالحة من أجل تحدید 

حد من الضرر عن طریق منصة إلكترونیة متاحة للجمھور. كما حوادث العنف فضال عن المبادرات المجتمعیة لل

مع المبادرات الحدیثة األخرى التي تھدف إلى الجمع بین  للرصد الذي یقوده المدنیون یتطابق تطویر منصة

 التكنولوجیا ووسائل التواصل االجتماعي والالمركزیة لصالح حقوق اإلنسان والمدنیین على الصعید العالمي (على

سبیل المثال، جھود التوثیق من األرشیف السوري؛ التحلیل المكاني للصراعات من خالل المحتوى الرقمي كما ھو 

الحال في ھندسة الطب الشرعي؛ واستخدام وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجیا الھاتف النقال لتوثیق قضایا 

 ).اإلسكان واألراضي والممتلكات

 واألثرالفعالیة والكفاءة  3.3

A .المستضعفین: معلومات منتظمة وموثوق بھا عن انتھاكات حقوق اإلنسان ضد المدنیین 1 الھدف االستراتیجي 

في العراق التي أبلغ عنھا المجتمع المدني في الوقت المناسب وبطریقة شفافة إلى السلطات المحلیة والوطنیة 

 والدولیة ووسائل اإلعالم

ال األنشطة المرتبطة بھذه النتیجة االستراتیجیة یسلط الضوء على أن األھداف قد تحققت : إن استكمالفعالیة والكفاءة

إلى حد كبیر. كما وصلت البحوث المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان إلى أصحاب المصلحة  المخطط لھ أو تجاوزت

 .المعنیین والمجموعات المستھدفة في وسائل اإلعالم (العراقیة والدولیة)، ومجاالت السیاسة العامة، والباحثین

یھا وشركائھا المحلیین، مما أثر قد قامت بتطویر تدفق جید للبیانات بین موظف  MRGضافة إلى ذلك، یبدو أن إلوبا

دخل الشركاء على أرض الواقع كمیات كبیرة من المعلومات إلى إیجابیا على كفاءة البرنامج في تحقیق النتائج. ویُ 
MRG   في صیاغة النشرات. وعالوة على ذلك، استخدمتMRG   أیضا زیارات میدانیة لھا تأثیر جید في جمع

وبالنظر إلى ھذه البیانات الوفیرة، توجد نشرات إضافیة في األعمال باإلضافة إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات. 
 .الرقم المستھدف، ومن المرجح أن تنشر بعد االنتھاء من المشروع

غیر أن دور الشركاء في ھذه العملیة كان یتمثل في توفیر المعلومات بدال من امتالك نفوذ أكبر للنشرات بما في ذلك 

ركة بشكل أكبر في عملیة الصیاغة (والنتیجة المحددة المتعلقة بذلك تشیر إلى أن المعلومات ینبغي عن طریق المشا
أو المستشارین الخارجیین   MRGبلغ عنھا المجتمع المدني") . وقد تمت كتابة التقاریر إما من قبل موظفي أن "یُ 

 المخطط 9 بعیداً عنمن قبل أسودا (ھذا واحد  أو الشركاء الدولیین اآلخرین. لن یتم نشر سوى نشرة واحدة قادمة/و

). وقد ساعد أیضا إشراك الشركاء بشكل أكبر في النشرات في بناء ملكیة العمل ونشر ھذه التقاریر في العراق لھا

إلى البلد كان أقل بكثیر من الخارج. ویدعم ذلك إجراء مقابالت مع  اعلى نطاق أوسع، حیث یبدو أن وصولھ
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ولكنھم لم یتفاعلوا كثیرا   MRG ب نوعاً ماأصحاب مصلحة دولیین خارجیین مقیمین في العراق كانوا على درایة 

 .مع النشرات

1ملخص األھداف في الھدف االستراتیجي  :٣الجدول   

 الھدف الُمنَجز

حول مجموعة متنوعة من نشرات  9 وتوزیع تم نشر
من أصحاب  500ت نسخ مطبوعة إلى لَ رسِ المواضیع. وقد أُ 

المصلحة. وباستخدام وسائل التواصل االجتماعي، أشارت 
النشرات وصل إلى أكثر من  توزیعإلى أن   MRGتقدیرات 

 .ألف شخص 20

1a . 1،000نشرات ونشرھا على نحو فعال على  9یتم نشر 
 .جھة معنیة

 

وأظھر االستطالع اإللكتروني الذي أجراه فریق التقییم في 
مستطلعین، فإن أحدھم یفحص /  9نھایة المشروع أنھ من بین 

في كل مرة یتم نشرھا، ویقوم أربعة  MRGیقرأ نشرات 
كل مرة یتم نشرھا فیھا، و  تقریباقراءتھا  أو فحصھاآخرین ب

من حین آلخر. باإلضافة إلى  یقرأون/  ونتحققیآخرین  4
وبحوثھ  MRGمن أفراد العینة إلى أن تحلیل  6ذلك، أشار 

وثیق الصلة بعملھما. وعلى الرغم من أن حجم العینة صغیر 
للغایة بالمقارنة مع العدد اإلجمالي ألصحاب المصلحة الذین 

المستھدفین وصلت إلیھ النشرات، فإن البیانات المتاحة تبین أن 
في المائة على األقل من أصحاب المصلحة  50 ربمن ما یقا

 .MRGأبلغوا عن استخدام نشرات  االستطالعالذین شملھم 

.1b 50٪ ن صانعي القرار الرئیسیین على الصعیدین م
الوطني والدولي الذین شملھم االستطالع، استخدموا محتویات 

 .النشرات والتقاریر األخرى

ى نقال عن نشرات وقد نشرت وكاالت رسمیة ومنظمات أخر
MRG  ،بما في ذلك مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ،

االستقرار في  تحقیقومجلس الالجئین في كندا، ووحدة 
المملكة المتحدة، والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني 

، بلغ المجملبقضایا األقلیات، بروكینغز، وما إلى ذلك. وفي 
 . 10 عدد المراجع التي تجاوزت الھدف

1c . فیقتبسھاأما اإلحصائیات والحاالت الواردة في النشرات 
 .مناسبات على األقل 10أو تعتمدھا الوكاالت الرسمیة في 

 

خبر.  60وتمت تغطیة بعض النشرات وحدھا في أكثر من 
وعلى الرغم من عدم توفر رقم نھائي، فمن المحتمل أن یتم 

وسائل اإلعالم قطعة من  100تحقیق الھدف المتمثل في 
 .المتولدة عبر النشرات التسعة

1d . ّصنف من التغطیة اإلعالمیة  100د ما ال یقل عن وتول
 .الدولیة

 

 

تم إصدار كل تقریر إما في البرلمان األوروبي أو في جنیف. وفي العدید من ھذه األحداث، كانت السلطات  :األثر 

، أبدى أصحاب المصلحة في السیاسات في ھذه المنتدیات قدرا كبیرا وبشكٍل عامالعراقیة والكردیة حاضرة أیضا.  
. على سبیل المثال، ذكر التقریر السنوي ل MRGمن االھتمام بالتقاریر التي تستند إلى التقاریر الداخلیة الخاصة ب 

MRG  اإلنسانیة والمسؤولیات  أثارت نقاشا كبیرا وخاصة فیما یتعلق باالستجابة" "بین المطرقة والسندان"أن نشرة
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ُ التمویلیة للمجتمع الدولي" فید بأن النشرات المتعلقة . ومع ذلك، لم یكن االستقبال ھو نفسھ لكل نشرة. وبوجھ عام، أ
 .لم تحظ باھتمام كبیر مثل غیرھا من النزاعات واالنتھاكات ضد األقلیات األُسريبحقوق المرأة والعنف 

وعملھا معروف في الخارج في مجاالت السیاسة العامة (جنیف وبروكسل وواشنطن العاصمة)،  MRGفي حین أن 

أنظمة المجموعات اإلنسانیة والحمایة أقل درایة بالمنظمة  داخلفإن الجھات الفاعلة الدولیة العاملة في العراق 

أن ھناك ثقة في ھذا النوع من العمل، مع المستفیدین غیر المباشرین، یبدو  نقاشات المجامیع البؤریةوتقاریرھا. في 

"لم نر ھذا النوع من التقاریر من أي وقت مضى ولكن أعتقد إذا رأت ، /وصولھاولكن القلق بشأن مدى انتشارھا
شیئا بالنسبة لنا، ولكن المشكلة ھي أن ھناك الكثیر  ذلك غیرقد یُ  بعدھا، بعین االعتباروأخذتھا  ھذه التقاریرالحكومة 

 ." لن تراھم ابداً في حكومتنا وأنھا من الفساد 

B . تعزیز قدرة منظمات المجتمع المدني داخل البلد على اإلبالغ عن االنتھاكات الخطیرة 2الھدف االستراتیجي :

 لحقوق اإلنسان بطریقة آمنة ودعم المدافعین عن حقوق اإلنسان

ورش عمل مع منظمات غیر حكومیة وناشطین  7: كجزء من ھذا الھدف االستراتیجي، تم تنظیم الفعالیة والكفاءة

عن حقوق المرأة). ومن أجل نشر المعرفة على نطاق أوسع وأكبر  ورش 4عن حقوق األقلیات، و  ورش 3عراقیین (

. وقد متدربشخصا  155 كان والعدد الكليعمل تتألف من مشاركین مختلفین  ورشةعدد ممكن من الناس، كانت كل 

تحققت األھداف المحددة فیما یتعلق بمشاركة المرأة، مثل األھداف المرتبطة بالمھارات والمعارف المكتسبة، استنادا 

، لم تستخدم اختبارات أكثر موضوعیة للكسب  MRG. ووفقا لسیاسة ما شاركونا بھ المتدربین حول ما تعلموهإلى 

األقلیات التي قد تكون  ةقة بالنفس وبناء الثقة لدى جماععد) من حیث االھتمام بالثمابوالمعرفي (مثل اختبار ما قبل 

. وفي حین أن ھذه السیاسة منطقیة ومناسبة ثقافیا مقارنة بباقي السكانأقل حظا في الحصول على فرص التعلم، 

ما تعلمھ المشاركون تحدیدا  ، فإنھا تجعل من الصعب التأكد منالمستضعفةخاصة عندما تعمل مع الفئات السكانیة 

وإلى أي درجة. كما كان من الصعب تحدید مدى استخدام المشاركین لھذه المعرفة من الناحیة العملیة بشكل 

في أنشطة  فاعلینموضوعي، كما ھو الحال بالنسبة لشركاء المشروع، وكان أقل من نصف المشاركین في التدریبات 

تم جلب الناس كان ی مع المتدربین أنھ في بعض الحاالت نقاشات المجامیع البؤریةوكشفت  .نیرصد التي یقودھا مدنیال

لملء متطلبات التنوع لكل ورشة عمل الذین قد ال یكونوا المشاركین المناسبین لھذا النوع من العمل. وباإلضافة إلى 

بحاجة إلى مزید من التدریب لكي  أیضا أن یكون بعض األشخاص الحالذلك، أشار المجیبون إلى أنھ ربما كان 

في نھایة  للقیام بذلك فادوا بأنھم مستعدین یتمكنوا من االضطالع بأنشطة الرصد من تلقاء أنفسھم، حتى لو كانوا قد أ

العمل، الذین كانوا  ورشةالمستھدفة ذات الصلة داخل المشاركین في  المجامیعدورة تدریبیة واحدة. وأخیرا، تم تغطیة 

. وكان ھذا ھدفا ھاما من األقلیات/ أو نشطاء  التابعة لألقلیاتبصفة عامة أعضاء في المنظمات غیر الحكومیة 

 .، ولكنھ ربما استبعد مجموعات أخرى خرجت من الصراع الحالي، مثل النازحین العرب السنةللتحقیق
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والخبراء الدولیین، من  صنّاع القرارالمستوى، بما في ذلك وأشار شركاء المشروع إلى أن وجود متحدثین رفیعي 

على وجھ الخصوص قد شجع  القرارالعمل. وقد یكون إشراك صناع  لورشاتشأنھ أن یزید من النجاح العام 

العمل شاركت فیھا متحدثون ومدربون لدیھم خبرة ذات صلة بما في ذلك  ورشاتالمشاركین في عملھم. وقیل إن 

  قاضي محكمة مدنیة عراقیة ونشطاء عراقیون معروفون في مجال حقوق اإلنسان وغیرھم.و  MRGموظفو 

 15. وعلى الرغم من أن الھدف األصلي ھو منح صغیرةوشمل تحقیق ھذا الھدف االستراتیجي أیضا إدارة تسع  

منھا للمساعدة على ضمان نجاح األنشطة  منحة، فإن العدد األدنى ھنا یرجع إلى ارتفاع المیزانیة الممنوحة لكلٍ 

وقد أبلغت الجھة المانحة بذلك االتحاد األوروبي قبل الموعد المحدد ووافقت علیھ. وأسفرت معاییر التقییم  -المخططة 

الختیار المستفیدین من المنح عن تغطیة جغرافیة جیدة لمشاریع حقوق اإلنسان، مع وجود مشاریع في المحافظات 

 .الوصول إلیھا. العدید من الجھات المانحة ھي منظمات معروفة في العراقیصعب التي 

 2ملخص األھداف في الھدف االستراتیجي  :٤الجدول 

 الھدف الُمنَجز

التعلم بشكل  اقاستوعلى الرغم من أن كل ورشة عمل قد 
من المشاركین عن أنفسھم  ٪70مختلف، فقد عبر أكثر من 

بأنھم اكتسبوا المھارات والمعرفة الضروریة وأن یشاركوا 
ولم تكن  -في شبكة الرصد التي یقودھا المدنیون  بشكٍل فّعال

. غیر أن درجة ٪70أقل من  بمعدلورشة عمل  اي ھناك
لكل  % 50قل من المشاركة النشطة في الرصد یبدو أنھا أ

 .وتقاریر نقاشات المجامیع البؤریةشریك 

2a  . من المشاركین في الفعالیات التدریبیة بأنھم  ٪70أفاد
اكتسبوا المھارات والمعارف الضروریة وأن یشاركوا بنشاط 

 .في شبكة الرصد التي یقودھا المدنیون
 

العمل، تجاوز عدد المشاركات اإلناث  ورشاتوفي معظم 
. وقد وبشكل ملحوظ في العدید من الحاالت –جال عدد الر

 .تحقق ھذا الھدف بشكل واف

2b.  في المائة من  50وتشكل النساء ما ال یقل عن
 .المشاركین

 

وعلى الرغم من أن ھذا التقییم لم یتابع مع كل مشارك في 
لتحدید ما إذا كانت  المنح الصغیرةالعمل أو متلقي  ورشة

ثوقة بشأن انتھاكات حقوق اإلنسان، تصدر بیانات مستقلة ومو
من خالل األدلة التي تم جمعھا، فمن الواضح أن عددا من 

عن معلومات رصد  تقوم بالتبلیغمنظمات المجتمع المدني 
و شركائھا. وسواء كانت ھذه   MRGحقوق اإلنسان إلى 

 .غیر واضحة أو تصریحات مستقلة فإنھابیانات عامة، 

2c . منظمات من منظمات المجتمع  10یقل عن  الویقوم ما
المدني بإصدار بیانات منتظمة وموثوقة بشأن انتھاكات حقوق 

 .نساناإل

مشاریع صغیرة من قبل منظمات المجتمع  9 مجموعتم تمویل 
وتم   MRGالمدني الصغیرة في جمیع أنحاء العراق من قبل 

اكثر مشروع ارتفاع میزانیة كل عدد ال. ویبرر انخفاض تنفذھا
 كان متوقعا في البدایة. مما

2d.  نجحت منظمات المجتمع المدني الصغیرة في العراق في
 .مشاریع رصد جدیدة 10یقل عن  التنفیذ ما 
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تحت ھذا العنوان فیما یتعلق بالعمل الخاص  التي تم تنفیذھا: من الصعب معرفة األثر الدقیق لألنشطة األثر

 ةعمل واحدة، وكانت البیانات الوحیدة عن التعلم ذاتی ورشةبالمشاركین في الورشة، حیث شارك كل منھم في 

عملیا. ومع ذلك، ونظرا لصعوبة  بتطبیقھا قاموا اإلبالغ، ومتابعة ما قاموا بھ بعد ورشة العمل أو المھارات التي

والعنف المحیط بھ، فإن ما یصل إلى ثلث المتدربین العاملین بنشاط في المیدان لیس إنجازا صغیرا،  النزاع الحالي

اعداد كان التدریب مھما جدا. اآلن لقد تضاعفت تقریبا حتى لو لم یستوفوا التوقعات المستھدفة. ووفقا لشریك واحد، "

من  ھذا كلھُ فایبر. الواتس اب أو ال عبر كثیر من الرسائلال سأستلمالھاتف،  تُ . إذا فتحالناس الذین یقوموا بتبلیغنا

الناس الذین قمنا بتدریبھم. . . یمكننا تغطیة الكثیر من المناطق في البالد ألننا بفضل التدریب قمنا بزیادة شبكتنا من 

 ." المراقبین من سنجار إلى البصرة

األقلیات منظمة تنظیما جیدا على أرض الواقع، فإنھا تمیل إلى تغطیة  جماعةوأخیرا، في حین أن العدید من 

المجامیع المستضعفة التجاوزات المرتكبة ضد جماعتھا فقط، والتي تنطوي على إمكانیة اإلبالغ عن التحیز وترك 

ل عام لدیھا تركیز األقلیات بشكالمستخدم من ھذه التقاریر المشار إلیھا، " بنفس انتظامخرى دون صوت إذا لم تكن األ

من وجھة النظر حول  وافیھ ضحایا، وسیحدّ  یكونوا. وعندما یثیرون قضایاھم، سیضعونھا في إطار تاریخي داخلي

العرب السنة. في حین أن العرب السنة لیسوا أقلیة من  النازحین. ومن األمثلة على ذلك االتجاھات األوسع نطاقا "

نسبة من النازحین داخلیا في العراق، وقد تعرضوا النتھاكات شدیدة من قبل حیث التعریف، إال أنھم یشكلون أكبر 

داعش وقوات األمن. وقد الحظ أصحاب المصلحة الخارجیون اآلخرون ھذا التركیز داخل المجموعة وعدم وجود 

 :من المجتمع المدني العراقي حول العرب السنة على النحو التالي مناصرة

. في جنیف، كانوا یضغطون لصالح مھمتھِ نظمھم جماعات، كل واحد منھم یدافع عن رأیت السكان [العراقیین] ی

نیابة عن  البعض الذي یتكلمونجماعتھم الخاصة. داخل المجتمع المسیحي، ھناك مجموعات مختلفة. . . سیكون لدیك 

عن جمیع العراقیین. إذا كان ھناك أي شيء، فإن بعض الجماعات المسیحیة تخبرنا أنھ  یتحدثوالن  لكنھمالجمیع، 

. لذا، فإن المجموعات التي تأثرت بشدة في سھل نینوى، كانوا یتحدثون نیابة عن األیزیدیینیجب أن نركز كثیرا على 

عن  تحّدثھمولكن أنا ال أذكر  - أو أقول لك أنھ یجب أن ننظر إلى مجموعات أخرى األیزیدیینمجموعات أخرى، مثل 

. على األكثر، كان ھناك بعض النقاش حول كیفیة استخدام الحكومة للقضیة برمتھا حول ھزیمة المتضررینالسنة 

فعلیة [للعرب السنة] من قبل أي  مناصرةداعش كذریعة لتطھیر بعض المناطق من السنة، ولكن لم یكن ھناك أي 

 .شخص

المزید من  من خاللفي ھذه العزلة على نطاق المجتمع المدني بدأت تظھر  االنشقاقاتھذا ھو مصدر قلق بالغ، ولكن 

 ان حضرتھا من حیثالتي ورش العمل ببت عجِ التعرض لآلخرین بما في ذلك من خالل أنشطة ھذا المشروع، "لقد أُ 

حتى لو كانت مجموعتھا  -ارتكبتھا عمن  بغض النظر نتھاكات حقوق اإلنسان خاطئة عموماأن اب درایةالناس على 
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 لكافة، وبناء على ذلك، یجب أن یكون ھناك المزید من التشجیع على التوثیق لذلك). MRG الخاصة "(موظف

والتوثیق في مجال حقوق اإلنسان، حیثما أمكن، بدال من مجرد إیالء االھتمام وقضایا الرصد داخل  الھویات

وھذا شيء یبدو أن الشركاء المحلیین یفعلونھ ، لذلك ینبغي أن تنتشر أكثر  -الدینیة الخاصة  -المجموعة العرقیة 

 یوفرد بغض النظر عن الھویة. ولعلھ قد جمیع الحاالت في الرص ضمان إشراكبحیث یتم  لھوالء الذین یتدربون

 .اتالھوی لكافةالمزید من المساحات للتعلم والتنفیذ 

C.  وال سیما النساء واألقلیات والنازحین ، المستضعفین یین: إعطاء أولویة أكبر لحمایة المدن3الھدف االستراتیجي ،

 .كومة الوطنیة والجھات الفاعلة األخرىفي الخطط القطریة التي تضعھا الوكاالت الدولیة وبالتعاون مع الح

سنوات، وفي المقام األول في جنیف  4على مدى المشروع الذي دام  المناصرةد عدد من بعثات قِ : عَ الفعالیة والكفاءة

ھامة في مجال السیاسات والدبلوماسیة المعالم للوبروكسل وواشنطن العاصمة، التي ترتبط عادة بنشر نشرات أو توقع 

والقرارات (مثل االستعراض الدوري الشامل للعراق في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وجلسات اللجنة 

 ).رفیعة المستوى، ونشر تقریر تشیلكوت، وزیارة كبار المسؤولین إلى العراق، وما إلى ذلك

وشركاؤھا، بمعنى أنھا تمكنت من جلب   MRGمن ھذه الفعالیات من الشبكة التي أنشأتھا  من الناس وقد استفاد العدید

. وفي جزء منھ نتیجة لذلك، المناصرة االحداث التي كانت تخصالعدید من أعضاء المجتمع المدني في العراق إلى 

، قام أصحاب المصلحة على الصعیدین الدولي والوطني بإدماج حقوق  MRG ب فضال عن النشرات الخاصة

تقاریرھم وبیاناتھم (مثل البرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في وحمایتھم في  المستضعفینالسكان 

، وبیان نائب المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان المفوض السامي، وما إلى ذلك)، وغالبا 2020-2016العراق للفترة 

 .طار ھذا الھدفاللغة. وقد ساعد ذلك على تحقیق األھداف المحددة في إفي للمساھمة   MRGطلب من ما یُ 

في العراق كجزء من ھذه النتیجة بفضل الجمع بین أنشطة  وانینصنع الق عملیة وقد تحقق أیضا تأثیر إیجابي في

مع واضعي السیاسات الوطنیة في أربیل وبغداد فیما یتعلق بحمایة األقلیات  الفّعالالمباشرة والتعاون  المناصرة

التي أثرت  الصغیرةوتشریعات االختفاء القسري، من بین أمور أخرى ، فضال عن رعایة الجھات المتلقیة للمنح 

 .بنجاح على واضعي السیاسات في المقاطعات من خالل مشاریعھم

3االستراتیجي  ملخص األھداف في الھدف :٥الجدول   

 الھدف الُمنَجز
وثیقة البرنامج  ھو ومن األمثلة على تحقیق ھذا الھدف

-2016القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعراق (
أصدرت نائبة  ، MRG) التي استشھدت بتوصیات 2020

ة السامیة لحقوق اإلنسان بیانا یردد فیھ العدید من یالمفوض

3a . ةیاألمم المتحدة القطري أو الوکاالت الحکوم قیفر قدمی 
األقل  یلاألخرى في العراق مبادرة محددة واحدة ع ةیالدول

لمدنیین محددین من الناس حقوق اإلنسان  ةیحما ادةیلز
 .الُمستضعفین
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قبل أسبوع من  MRGبعد أن دخلتھا  MRGأولویات 
رحلتھا إلى العراق؛ ولجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي 

وضع المجموعات  MRGتعكس العدید من مخاوف مرغ 
 .في العراق المستضعفة

 

وتشمل بعض األمثلة على التغییرات اإلیجابیة في القانون: 
في  2015في أیار / مایو  رَ دَ قانون جدید لحمایة األقلیات صَ 

وزارة  الى مَ دِ البرلمان الكردستاني؛ تمثیل جدید لألقلیات قُ 
األوقاف والشؤون الدینیة في حكومة إقلیم كردستان؛ تدابیر 

جدیدة لمكافحة الممارسات التمییزیة ضد األقلیات الدینیة في 
من خالل  المناصرةالمدارس العامة في محافظة میسان (

جمعیة المیزان)؛ والمناقشات الجاریة والقراءات في البرلمان 
ن مكافحة التمییز؛ وقانو األسريالعراقي بشأن العنف 

األعمال الحالیة مع المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان في 
 .العراق بشأن حاالت االختفاء القسري

 3b.  تغییرات إیجابیة في القانون أو السیاسة أو  3إدخال
 المحافظاتالممارسة على الصعید الوطني أو على مستوى 

كان إلزالة القیود المفروضة على الحریات األساسیة للس
 النازحین المستضعفات، بمن فیھم النساء المستضعفین

 .وعدیمو الجنسیة واألقلیات
 

البروتوكوالت والبحوث الناشئة ضمن مجموعة الحمایة بشأن 
العقاب الجماعي ألسر داعش، بما في ذلك النساء. قرار 

العراق في إطار الجمعیة العامة لألمم  -المملكة المتحدة 
شأن المساءلة عن جرائم داعش في ب 2017المتحدة لعام 

 .العراق

3c .  المستمرة بشأن حقوق األقلیات  المخاوفإدراج
والنازحین والنساء في جدول أعمال المنظمات الحكومیة 

 .الدولیة ووكاالت التنمیة العاملة في العراق
 

التي تقوم بھا  المناصرةالسبب والنتیجة من أعمال  ومباشرة بین: على الرغم من صعوبة إقامة عالقة واضحة األثر

MRG  وسیاساتھا فیما یتعلق بالعراق، فقد ازداد االھتمام الدولي بالسكان المستضعفین على مدى السنوات األربع

یة وروباألفي أحداث رفیعة المستوى في العواصم  MRGالماضیة. وكما ورد في التقاریر السنویة، فإن مشاركة 

والوالیات المتحدة (إما من خالل المشاركة الشفھیة أو المكتوبة) سمحت للمتابعة مع واضعي السیاسات واالھتمام 

في جلب نشطاء عراقیین إلى ھذه المنصات أیضا في زیادة الوعي بانتھاكات  MRGوالمناقشة. كما ساھم نجاح 

ة (مثل نادیا مراد) ومنحھم شبكة لمزید من التأیید حقوق اإلنسان في البالد من األشخاص الذین یعانون منھا مباشر

مثال جید للنجاح ھو نادیا مراد، التي كان أول حدث دولي لھا ورشة عمل " ،MRG موظفوالتأثیر بدورھم . من 

MRG  حیث دعیناھا إللقاء بیان في منتدى حقوق األقلیات في جنیف. وكان بیانھا ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم

 ." تحدة فعاال حقا، مما أعطى لھا منصة لتحقیق تأثیر أكبرالم

أحد الذین أجریت معھم مقابالت  زَ لدیھا عالقات قویة مع صناع السیاسة الوطنیة العراقیة. وأبرَ   MRGكما یبدو أن 

في ھذا التقییم "الخطوات الذكیة" األولیة التي وضعھا في جمع مقرري السیاسات حول حقوق األقلیات، ورأوا أن من 

الضروري أن تواصل مجموعة حقوق اإلنسان المشاركة مع اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان للمساعدة في "الحد من 

جمیع العراقیین. وأثار كال الشریكین  التي تصبُّ بصالحتنفیذ السیاسات والتشریعات ار بلالستمر التدخل السیاسي"

مشتركة مع واضعي السیاسات، ألنھم الجتماعات الأیضا الحاجة إلى المزید من الدعم والتواجد في البلد، وفي ا

  .یلة جدا) قل4و  3. وقد تكون المھمتان (في السنتین في جھودھمقد ساعدت  MRGیشعرون بأن 
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ویبدو أیضا أن أصحاب المصلحة الدولیین في مجال حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانیة الموجودین في العراق ال 

أن  الضروريالدولیین والوطنیین؛ وكان من  القراراتصناع ب مقارنة وعملھا MRG قلیلة عن یملكون إال معرفةً 

صعید على  للمناصرةالوطنیة في العراق مع جھات فاعلة أخرى  المناصرةیستفید المشروع من المزید من أنشطة 

عبر اإلنترنت إلى أن الباحثین  االستطالع. وتشیر البیانات المستمدة من ین العاملین في البلدوالدولی ینالوطنی الممثلین

على أرض  والمناصرةیة یستخدمون ھذه التقاریر، ولكن بیانات المقابالت تشیر إلى أن ممارسي الحما والمختصین

"معظم المحادثات والشبكات تحدث ھنا ، المناصرةالواقع یفعلون ذلك بدرجة أقل بكثیر. وكما الحظ أحد ممارسي 

واالمور الحدیث عن انتھاكات حقوق اإلنسان بوجھا لوجھ، فإنھ أمر بالغ األھمیة خصوصا عندما یتعلق األمر 

المحلیین على العمل مع المنظمات الدولیة  MRGیكون ھناك تشجیع لشركاء . . . وینبغي أن الحساسة المرتبطة بذلك

 الحصولوشركائھا  MRG ینبغي علىلمضي قدما، ول حكومیة ، وخاصة للدخول في المجموعات ".غیر الاألخرى 

 اإلنسانیة القائمة في العراق بقیادة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة المجامیعمع  التواصلعلى اتصال رسمي أو 

OCHA  المناصرة، أحدھما، قد یزید من تعزیز جھود. 

D.  مع إمكانیة تطبیق واسع اموثوق ومعترف بھ كوسیلة الرصد الذي یقوده المدنیون : إنشاء4الھدف االستراتیجي ،

 .اإلنسان، ال سیما حیثما یتعرض أمن المراقبین التقلیدیین للخطرالنطاق على مجموعة من حاالت حقوق 

فعال، مما یسمح ألول مرة للمنظمات الشریكة فقط بتحمیل  بشكلسیسفایر : تم إنشاء بوابة ةالفعالیة والكفاء

ألصل التقاریر التي جمعھا شركاء . وقد جمعت البوابة في اللتبلیغ من خاللھالمعلومات، وقد تم فتحھ مؤخرا للجمھور 

البوابة أیضا في  وتم تقدیممدن في جمیع أنحاء العراق.  6أسودا المنتشرین في  منظمة يخاصة باحث -المشروع 

اصبحوا بحیث المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والناشطین  حمورابيورش العمل التدریبیة التي نظمتھا أسودا و 

. وألن المنظمات الشریكة كانت تعمل بتصمیم قدرات مختلفة قلیال فیما یتعلق برصد عملھا وآلیةنة من وجودھا على بیّ 

حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا، فقد كانت لھا آراء متباینة بشأن النظام. وألن أسودا كان لدیھا باحثون أكثر تقدما 

 .كانوا حریصین جدا على استخدامھایقومون برصد حقوق اإلنسان، وكانوا على علم بالبوابة في وقت سابق، 

 ھو البوابة واعدة  MRGجعل التدریبات مع  الذيالشيء األھم البؤریة، "كان  المجامیعوكما لوحظ في مناقشات 

التعبیر  قادرین علىالذین ال یستطیعون االتصال بنا،  المحتاجینالتي كانت فكرة مدھشة لجعل كل الناس  خصوصا

اتخاذ اجراءات  یساعدونھم في خرینآ الى اشخاص والوصولاالنترنت للحصول على المساعدة  عبرعن مخاوفھم 

، البوابة في وقت الحق من المشروع، مورابي". ومن ناحیة أخرى، أدخلت ورش العمل التابعة لمنظمة ح لمساعدتھم

عدم شعورھم  اعربوا عنن تقدیرھم للتدریب أعربوا عبینما مستوى مھارات أكثر تنوعا من المتدربین الذین  مع

تلقائیا كل محتوى باللغة  تفحص يتتویتر ال ةحفار  MRGبعد باستخدام البوابة. وباإلضافة إلى ذلك، وضعت  بالراحة

العراق. یتم تكثیف ھذه التغریدات في انتھاكات حقوق اإلنسان في  إبالغا عنوتتضمن العربیة نشرت على تویتر 
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ً نقاشات االنترنت باعتبارھا نافذة  عبر سیسفایر على منصة تُعَرضتغذیة حیة  وسائل عبر لللقضایا االكثر الحاحا

التي تسمح المنصة الموجودة في االنترنت والبیانات الداخلیة أیضا في  أدوات تحلیل وتم إدراج. االعالم االجتماعي

الحزمة تطور مبتكر بشكل خاص  تعتبر ھذه. التي تصل لھموعزل التقاریر الھامة  التغریداتتحدید االتجاھات عبر ب

على الرغم من حقیقة أن  للغة العربیة استخدامھا ، القلیل جدا من تكنولوجیا معالجة اللغة قد تمالیومحتى  ھنظرا إلى أن

تدى یتم فیھ تبادل المعلومات حول انتھاكات حقوق اإلنسان ومناقشتھا وسائل اإلعالم االجتماعیة ربما تكون أكبر من

 .في العالم الناطق بالعربیة

، من بین أحداث أخرى، في جنیف إلى أصحاب المصلحة في مجال سیسفایرل وعقب تقدیم البوابة والمبادرة العامة

تم نشر تقریر الدروس المستفادة، والتعامل بنجاح مع بعض التحدیات  )،مع حضور فریق التقییم(السیاسات الدولیة 

. وحظي اجتماع لھا صالحالستخدام واالحالیا على نطاق واسع،  الرصد الذي یقوده المدنیون مبادرة التي تواجھھا

أشار إلیھ المشاركون، بما في ذلك مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق  حسبما ینقبول كبیرو الخبراء بحضور

اإلنسان ولجنة الصلیب األحمر الدولیة واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق اإلنسانیة، من بین آخرین أعربوا عن مواصلة 

 .التعاون بشأن ھذه المسألة

 .في بلد آخر، إیران الذي یقوده المدنیون الرصد ریادة برنامجبوباإلضافة إلى ذلك، تم ضمان االلتزام 

 4ملخص األھداف في الھدف االستراتیجي  - ٦الجدول 

 الھدف الُمنَجز

عمل  ورشةالمدنیون في  ھي یقودھذال الرصدوقدمت أداة 
في جنیف، وجمعت بنجاح الدعم  الدروس المستفادةبشأن 

الصریح من المنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر 
 .الحكومیة األخرى التي حضرت الحدث وشاركت فیھ

 

4a .3 حكومیةغیر  دولیة جھات حكومیة دولیة أو منظمات 
المدنیون في  ي یقودهذال رصدتوسیع نطاق ال تدعم فكرة

العراق، أو تطبیقھا على الحاالت األخرى التي یعیق فیھا 
 .مراقبة القائمةللاألمن أو انعدام الوصول 

الرصد الذي  لتغطیة اإلعالمیة الدولیة علىلبنود  5 تم تولید
 .ة مفیدة في العملكتقنی یقوده المدنیون

4b .  من التغطیة اإلعالمیة الدولیة على بنود 10یتم إنشاء 
 .كتقنیةالرصد الذي یقوده المدنیون

في  الرصد الذي یقوده المدنیون توسعب  MRGوقد تم تأكید 
 .إیران

4c .  الرصد الذي یقوده المدنیونیتم تأمین االلتزام لریادة  
 .في حالة بلد واحد على األقل

في العراق على  الرصد الذي یقوده المدنیونب وتقریر الدروس المستفادة فیما یتعلق: لقد حظیت مناقشة األثر

فریقنا ینظر في التقریر ویرى فرصا لنا إلى أن " حیث یُشیر احد المسؤولین الحكومیینالمستوى الدولي باھتمام كبیر، 

على خلق  نفسھا سیسفایر بوابة. وقد ساعدت في مجاالت مختلفة من عملنا " النقطةإلى ھذه  توّصللدمج التفكیر الذي 

مصدر جدید لإلبالغ عن انتھاكات حقوق اإلنسان من خالل مزیج من مدخالت شركاء المشروع والمدنیین العادیین / 
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ذكر أحد الذین أجریت معھم وحتى اآلن ھناك عدة آالف من الحاالت التي تم تحمیلھا في الموقع. و -الناشطین 

، المناصرة اإلنسانیة لألستخدام فيوقد تصبح في مرحلة ما مصدرا  لألھتمامت أن البوابة كانت تطورا مثیرا الالمقاب

واعتقدت أنھا آلیة مفیدة لجمع المعلومات وسألت عن كیفیة استخدامھا، وكیف قاموا بتحلیل  ،MRG إلىوصلت "

 ." األمور، وما إذا كان سیتم تصنیفھا للتحلیل

ومع ذلك، فإن المنصة تعتمد اآلن بشكل رئیسي على مدخالت شركاء المشروع، وخاصة باحثو شركة أسودا. ولھذا 

العنف ضد المرأة. في حین أن الجمھور یبدو مھتما بھذه حاالت السبب، تظھر البیانات تحیزا مفرطا في اإلبالغ عن 

شخص  1،012،745عن البوابة واستخدامھا العام ( منشوراتالمبادرة، نظرا لتحلیالت الفیسبوك فیما یتعلق بال

 الضروري ان یصل الى المزید من)، من اُعجبوا وشاركوا وعلّقو على المنشورات شخص 59،358و  وصلوا الیھا

والوقت ھو  وبدون االنترنتعبر اإلنترنت  الحقیقي . وقد بدأ بالفعل التواصلالتبلیغ من خاللھاستفادة منھا ولالالناس 

 تماعاتجمطلوب لمعرفة تأثیره. كما أن ربطھ بالھیاكل اإلنسانیة القائمة التي تعمل بالفعل في العراق، مثل نظام االلا

  ، سیكون ضروریا لزیادة استیعاب البوابة واستخدامھا.العنقودیة

ومع ذلك، ھناك العدید من التحدیات التي ینبغي التغلب علیھا، على نطاق واسع، على النحو الذي أشار إلیھ أصحاب 

ضروریة في المشاریع المستقبلیة. فعلى سبیل المثال، أفادت التقاریر بأن بعض معالجتھا المصلحة والتي تعتبر 

لثقة في استخدام نظام من ھذا القبیل لإلبالغ، ویجب أن عمل المشروع شعروا بعدم ا لورشاتالنشطاء الذین خضعوا 

البیانات في ینتقل ھذا المنظور من خالل تدریب أكبر على كیفیة استخدام البوابة واألمن وعدم الكشف عن ھویتھم 

ھل للبوابة لجعلھا أس في الھاتف المحمولتم تحمیلھا. وعالوة على ذلك، قد یكون من المفید تطویر تطبیقات یالتي 

الوصول إلیھا على نطاق أوسع. ولجعلھ أكثر فائدة ألصحاب المصلحة، كما اقترح من أجریت معھم ولالستخدام 

ات أساسیة وتقاریر یالمقابلة، قد تحتاج التنمیة في المستقبل أیضا إلى تطویر قدرات إضافیة في البوابة إلنتاج إحصاء

. وأخیرا، أبدى أصحاب المصلحة تسیر فعالً بالشكل الصحیح طیبدو أن الخطو -لتسھیل فھم البیانات  التوجھاتعن 

باإلضافة إلى المسائل التقنیة مثل حمایة السریة،  -االعتبار  تؤخذ بعینالسیاسة مخاوف بناءة یجب أن  المعنیین في

انتھاكات حقوق  التوجھات في یخص فیما المدنیونالرصد الذي یقوده ھناك حدود للتأثیر الذي یمكن أن تخلفھ 

اإلنسان، أي استخدامھا في إجراءات العدالة كدلیل. وقد یكون وضع توقعات لما یمكن تحقیقھ مع األداة والعمل بشكل 

نقطة انطالق جیدة كمع أصحاب المصلحة المحلیین والوطنیین بشأن ما یجعلھا أكثر فائدة وسھولة في االستخدام  وثیق

 .في ھذا المجالللبرامج المقبلة 
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 الدیمومة  3.4

وكما ھو مبین أعاله، فقد حقق ھذا المشروع جمیع أھدافھ تقریبا، كما أن مخرجاتھ وآثاره األولیة لھا القدرة على 

الوصول إلى ما ھو أبعد بكثیر من ھذا المشروع وحده. ویرجع ذلك إلى أن سیاق الصراع ینتقل في العراق نحو 

ضطر المزید من الجھات الفاعلة إلى المشاركة في تبعد انتھاء الصراع، وس تحقیق االستقرار والتنمیة وبناء السالم

داعش وغیرھا من الجھات الفاعلة. وقد بدأ ھذا التحول بالفعل كما لوحظ  خلّفتھاحقوق اإلنسان التي لنتھاكات اال تراث

منع العقوبة الجماعیة. وألن ھذه المبادرات ال مسألة  في القرارات المتعلقة بالمساءلة عن جرائم داعش واستكشاف

تشمل في الوقت الحاضر ما یكفي من جمیع الضحایا وجمیع مرتكبیھا، فإن من الضروري أن تكون ھناك حاجة إلى 

الدولي  المستویینعلى  صنّاع القرار. وعالوة على ذلك، فإن المناصرةالرصد والتوثیق غیر المتحیزین فضال عن 

ترغب في المزید من   MRGكما أن العراق وفي العراق.  علىعملھا ل  MRGن على مواصلة یوالوطني حریص

 .المشاركة في البلد لزیادة السیاسات والتشریعات لحمایة األقلیات والنساء والنازحین

من المجتمع المدني المحلي والدولي الذي یوجد مقره في  سیسفایر وباإلضافة إلى ذلك، ھناك اھتمام متزاید ببوابة

. الرصد الذي یقوده المدنیون بشأن استخدامات والعملالعراق، بما في ذلك الشركاء، فضال عن مجال جدید للدراسة 

نوعة من والعراق سیاق مفید لزیادة تجربة االبتكارات الجدیدة مع البوابة لتحسین أثرھا واستخدامھا بین مجموعة مت

أیضا ببناء شبكة من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني على أرض   MRGالجھات الفاعلة. وفي ھذا الصدد، قامت

اإلبالغ عن حقوق اإلنسان ورصدھا. وأشار كال الشریكین إلى أن مراقبیھم واصلوا بالواقع الذین یقومون بنشاط 

وستساعد ھذه المشاركة المتزایدة من الجھات الفاعلة المحلیة بعض العمل على األقل حتى بعد انتھاء دورة المشروع. 

في تعزیز المعرفة برصد حقوق اإلنسان وتقدیم التقاریر إلى المواطنین العادیین الذین قد یتأثرون بھذه االنتھاكات. 

شطة في خطاب وموثوقیة، وقوة ن اكثر تأثیراُ وبالنظر إلى ذلك، ھناك مجال لمزید من النمو وتعمیق الشبكة لتكون 

 .حقوق اإلنسان والعمل في البالد

 االستنتاج. 4

وتشیر النتائج اإلجمالیة إلى أن ھذا المشروع كان وثیق الصلة بسیاق العراق، ال سیما مع اندالع نزاع جدید في 

ألقلیات والنساء ل اً خطر الذي شّكلالمراحل األولى من تنفیذ المشروع مع ظھور تنظیم الدولة اإلسالمیة (داعش) 

ً  یبدو العراق فيالوضع العام لھذه المجامیع القول بأن  مکنیوالنازحین. و تفاقم  یداعش إل ظھور، وقد أدى مظلما

أصحاب  /تحشیدمعالجتھا من خالل تعبئة جبیالتي  ةیالحماالمخاوف المتعلقة بنشوء عدد من  یالوضع، مما أدى إل

بدوره یتطلب جمع البیانات في الوقت المناسب على أرض الواقع لتقدیمھا . وھذا نییوالدول نییالمصلحة الوطن

العامة والخاصة. وكان تصمیم المشروع مناسبا أیضا لألھداف كنقطة انطالق  المناصرة توالمشاركة في منتدیا
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حتى  المكانقدر ا إلرساء األساس لثقافة حقوق اإلنسان في العراق. وتمكن تنفیذ المشروع من إبقاء جدولھ الزمني
 احد الشركاء المحلیینمشروعھا لھجوم داعش والحاجة إلى تغییر  MRG فتوكیّ مع التغیرات المفاجئة في السیاق. 

نفسھا وبحوثھا لرفع مستوى الوعي من وضع  استراتیجي  بشكلٍ   MRGلذلك. لیس ھذا فحسب، تمكنت  نتیجةً 

في وسائل اإلعالم ومنتدیات السیاسة في  خاصة بالعراق ، الدولي االھتمام نمو لمحنة األقلیات في ھذا الصراع مع

عن وجود عالقات عمل  الصغیرة المنحمتلقو  کذلكذلك، أفاد الشرکاء و یالوالیات المتحدة وأوروبا. وباإلضافة إل

 .خالل مدة المشروع  MRGإیجابیة وقویة جدا مع 

ً أو تجاوز معظم مؤشراتھا المعلنة وخلق أساس تحقیقمن   MRGوقد مكن كل ذلك مجتمعة  ً اكبر واكثر  ا لتوسعا

 ً على الصعیدین  وتقبّلھُ في تنفیذ الرصد الذي یقوده المدنیون على المستوى المحلي واستخدامھ ومصداقیتھ  عمقا

 .الوطني والدولي

 

 التوصیات. 5

یحتاجھُ ، من الواضح أن ھذه ھي بدایة العمل الحاسم وذات الصلة في البلد الذي ھو بعین االعتبارومع أخذ كل ذلك 

ً في العراقیین أنفسھم التي من شأنھا أن تسھم لیس فقط في تحسین دینامیات ما بعد الصراع ولكن ویطلبھُ   ایضا

جمیع. ومن المؤكد أن ھناك رغبة المساعدة على إعادة بناء الشعور بالثقة في سیادة القانون، وثقافة حقوق اإلنسان لل

ورصد حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا وفي  الرصد الذي یقوده المدنیونحول   MRG في المزید من االنخراط في

في البلد. وعلى ھذا النحو، ینبغي أن تؤخذ التوصیات التالیة  الُمستَضَعفةحمایة المجتمعات الھدف ھو نھایة المطاف 

 :بعین االعتبار عند تصمیم البرامج وتنفیذھا من أجل البناء على األسس الصلبة الموضوعة في ھذا المشروع

بین الشركاء المحلیین. ومن شأن ذلك أن یساعد على زیادة تعزیز شبكة مراقبي حقوق  والتواصلزیادة التنسیق  •

نسان مع الشركاء الذین یتقاسمون دروسھم واستراتیجیاتھم مع بعضھم البعض، فضال عن تعزیز المزید من اإل

الحوار والتفاعل بین المجموعات والمواقع. كما أنھ سیتیح مزیدا من الملكیة وفرص الدعوة القویة والقیادة 

 الوطنیة.

حیثما أمكن. وھذا ھو النھج الذي  واإلبالغ عنھا اتالھوی لجمیعتوثیق حقوق اإلنسان المزید من التشجیع على  •

یتبعھ الشركاء المحلیون وینبغي أن ینتشروا أكثر على أولئك الذین یتدربون بحیث یتم إدراج جمیع الحاالت في 

. وعالوة على لكافة الھویات المزید من المساحات للتعلم والتنفیذ یخلقالرصد بصرف النظر عن الھویة. ولعلھ قد 

ألقلیات والمنظمات النسائیة من أجل التابعة  لمنظمات الجھود للوصول إلى ما ھو أبعد من الذلك، ال بد من بذل 
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(على سبیل المثال، العرب السنة) المتضررین من النزاع فیما یتعلق تحدیدا ببناء  النازحیناستیعاب عدد أكبر من 

 عنھا. والتبلیغرصد حقوق اإلنسان حول كیفیة المحلیة  قدرات المجتمعات

. في حین أن األساس المنطقي لعدم إجراء اختبارات ما قبل / الفعلي لھاواالستخدام  المعرفةتحسین تتبع اكتساب  •

ھو صحیح، ینبغي النظر في اتخاذ تدابیر موضوعیة أكثر  المستضعفینبعد اكتساب المعرفة والتعلم مع السكان 

یة من الناحیة الثقافیة للتعلم وتطبیق المھارات لیس فقط إلظھار األثر ولكن أیضا لتحدید القدرات التقنیة حساس

مراقبي حقوق اإلنسان المنخرطین في مثل ھذه الظروف الصعبة. ببقاء إلأفضل السبل لالى تطویر والتي تحتاج 

 المشاركین بعد بناء القدرات األولیة.ویمكن أن یتخذ ذلك شكل متابعة أكبر وأكثر استدامة مع 

تنفیذ المزید من الفعالیات التدریبیة، على مختلف المستویات اعتمادا على احتیاجات من المھم لة بذلك، وعلى ص •

المشاركین. وقد یكون ذلك ضروریا لمواصلة تدریب وبناء قدرات عناصر المجتمع المدني والناشطین الذین 

تحدید المجاالت التي یكون فیھا  فيولي. ومن شأن المتابعة المنتظمة لھا أن تساعد خضعوا بالفعل للتدریب األ

لدى األفراد والمجتمعات ثغرات في المعرفة والتنفیذ، فضال عن الخوض في مواضیع أكثر تقدما بالنسبة ألولئك 

  الذین ھم على استعداد لذلك.

في عملیة كتابة التقاریر والتألیف  فاعلیةأكثر  إشراك الشركاء والمجتمع المدني المحلي والناشطین بشكل •

المشترك. ولزیادة بناء ملكیة عملیة رصد حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا، یجب العمل مع ھؤالء أصحاب المصلحة 

 في التألیف المشترك للتقاریر بدال من أن یكون لدیھم مدخالت المعلومات للتقاریر.

والدعم  التواصلأغلبیة أصحاب المصلحة إلى أن المزید من في العراق. وأشارت   MRGزیادة حضور  •

في إثارة القضایا الرئیسیة، وزیادة بناء القدرات، وتقدیم مشورة تقنیة أكثر تأثیرا،  سیكونان مفیدینالمباشرین 

 تواصالً في مناقشة السیاسات وصیاغتھا. ویشمل ذلك  الذي لیس على صلةوالمساعدة في منع التدخل السیاسي 

في العراق، بما في ذلك حقوق اإلنسان الدولیة واإلنسانیة.  المناصرةضل مع الجھات الفاعلة في مجال أف

والمفید أیضا تشجیع وتفعیل الشركاء المحلیین لزیادة المشاركة في  الضروريوباإلضافة إلى ذلك، قد یكون من 

 اإلنسانیة. االجتماعات العنقودیةھذه المنتدیات بما في ذلك نظام 

، فإن رصد المسار عبر الرصد الذي یقوده المدنیون بتكارات التي تم التخطیط لھا بالفعل من أجلالضافة إلى اإلاب •

 انتھاكات الحقوق في جمیع أنحاء العراق.والحوادث أیضا مصدر للمعلومات الھامة عن  یعتبرموقع فیسبوك 

 


