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ي هذە الوث�قة مفتوحة 
ح تفاص�ل تنف�ذ العراق �ن ي العراق و�يران ول�ن من أجل األمن تم �ش

وع �ن مالحظة: تم تنف�ذ هذا الم�ش
ي االتصال بمجموعة حقوق األقل�ات. لم��د من التفاص�ل حول   –المصدر  وع إيران ير�ب  م�ش

 

 

 

 االختصارات 
 

 ASUDA منظمة أسودا لمكافحة العنف ضد المرأة 

ن ضد المرأة  CEDAW اتفاق�ة القضاء ع� جميع أشكال التمي�ي

 EIDHR االل�ة االورو��ة للد�مقراط�ة وحقوق اال�سان

 HRD المدافعون عن حقوق اإل�سان

ي العراق والشام تنظ�م 
 IS الدولة االسالم�ة �ن

 MRGI مجموعة حقوق األقل�ات 

 NGO منظمة دول�ة غ�ي حكوم�ة 

 OHCHR مكتب مفوض األمم المتحدة السا�ي لحقوق اإل�سان

ي ارتكبها داعش  UNITAD ف��ق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتع��ز المسائلة عن الج��مة الئت

 UPR الشامل اإلستعراض الدوري 
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 TOR االختصاصات 

 

 ملخص تنفیذي  
 

ن عن حقوق اإل�سان العاملة مع   �عكس هذا التق��ر نتائج تقي�م خط النها�ة لمجموعة حقوق األقل�ات لتع��ز منظمات المدافعني
ي استمر من سنة   ي إيران والعراق والئت

ن �ن ح  ٢٠٢٠وحئت  ٢٠١٧المستضعفني تفاص�ل تنف�ذ و�شاطات  م ومع ذلك ألسباب أمن�ة تم �ش
وع وتنف�ذە مقابل ن  وع العراق. �ق�م التقي�م الفاعل�ة وال�فاءة والتأث�ي واالستدامة مقابل أهدافها المحددة كما بفحص تقي�م الم�ش تائجه  م�ش

ن عن حقوق اإل�سان ع� كائها المنفذين ع� دعم وتط��ر قدرة المدافعني  رصد انتها�ات  لتحد�د مدى قدرة مجموعة حقوق األقل�ات و�ش
 حقوق اإل�سان واإلبالغ عنها، والدعوة إ� الهيئات المحل�ة والدول�ة لحمايتهم. 

-  : وع ع� النحو التا�ي ابطة للم�ش ات�ج�ة الرئ�س�ة الم�ت ن االس�ت ك�ي  تم تلخ�ص مجاالت ال�ت

ي  الهدف األول: 
ي ذلك النساء واألقل�ات �ن

ن بما �ن ن المستضعفني ن عن   حما�ة حقوق اإل�سان للمدنيني العراق من خالل تع��ز قدرات المدافعني
 حقوق اإل�سان. 

ة لرصد  ن عن حقوق اإل�سان من خالل التدر�ب والمنح الصغ�ي ن قدرة منظمات المدافعني كان من المقرر تحقيق ذلك من خالل تحسني
 انتها�ات حقوق اإل�سان وإلبالغ عنها �شكل دائم وآمن. 

 : ي
ن الحما�ة القانون�ة الهدف الثاين ه�ب أو االعتقال وكان من المقرر�ن  تحسني ن عن حقوق اإل�سان الذين يتعرضون لل�ت والدعم عن المدافعني

ن للتهد�د بمحا�ي حقوق اإل�سان و��شاء صندوق إعانة للسفر المح�ي ونفقات   يتحقق ذلك من خالل إ�شاء وحدة ل��ط النشطاء المعارضني
ن النشطاء المهددين وعائلتهم من الحصول ع�   الحما�ة والدعم. أخري لتمكني

ي العراق  الهدف الثالث: 
ن �ن ن المستضعفني هم من المدنيني تقد�م معلومات منتظمة وموثوقة حول انتها�ات حقوق المرأة واألقل�ات وغ�ي

 ��عة وشفاف�ة ا� السلطات المحل�ة والوطن�ة والدول�ة ووسائل اإلعالم. 

ن للخطر من قبل آل�ات حقوق اإل�سان التابعة  إعطاء أول��ة أ��ب لحما�ة االقل�ات والنالهدف الرابع:  ن المعرضني هم من المدنيني ساء وغ�ي
ي وضعتها الوكاالت الدول�ة والسلطات المحل�ة أو الجهات الفاعلة األخرى.  ي الخطط القط��ة الئت

 لألمم المتحدة و�ن

ي مستقل ع� مدى شه��ن وشمل: مراجعة مكتب�ة شاملة لمجموعة  كائها  أجري التقي�م مستشار خار�ب حقوق المل��ة الفك��ة ووثائق �ش
نت لجميع المالحظات من المستف�دين من المنح   ؛ استب�انا ع�ب االن�ت ن اء المستقلني وع وكذلك مع أهداف المنا�ة والخ�ب المتعلقة بالم�ش

ي العراق. 
ة �ن  الصغ�ي

ي جائحة كوف�د ي العراق �سبب تف�ش
ي ممكنا �ن

 . ١٩-لم �كن البحث التقي��ي الم�داين

وع كان مناسبا� للبلدين ع� الرغم من االختالفات الث اء �ش�ي إ� أن هذا الم�ش قاف�ة  نظرة عامة إ� التطورات الس�اق�ة والمشاورات مع الخ�ب
 والس�اس�ة بينهما.  

ة من االضطرابات الشد�دة ظل المدافعون العراقيون عن حقوق إل�سان �عانون من حجم االنتها  ي ارتكبها  �مر كال من البلدين بف�ت �ات الئت
ي عام 

ي تفاقمت �سبب عدم االستقرار الس�ا�ي والحتجاجات جنوب العراق  ٢٠١٧تنظ�م الدولة االسالم�ة (داعش) حئت ه��مته �ن  -والئت
ي  

ه�ب. ردا� ع� االحتجاجات �ن ن الذين �مثلون المتظاه��ن لالعتقال واإلخفاء الق�ي وأشكال أخرى من ال�ت تعرض النشطاء والمحامني
�ن األول أ� ي محاولة ع� ما يبدو لوقف تداول   ٢٠١٩ت��ر / ��ش

نت ع�ب العراق الف�درا�ي �ن منعت السلطات العراق�ة الوصول إ� اإلن�ت
 التقار�ر عن القمع. 

ن إ� تنظ�م الدولة اإلسالم�ة وعائال " المنتسبني ي كل من العراق الف�درا�ي و�قل�م كردستان "تعاقب �شكل جما�ي
تهم، ورد أن السلطات �ن

ي الوقت نفسه �شن تنظ�م الدولة  
ا بعد محا�مات جماع�ة غ�ي عادلة. و�ن وتج��دهم من ممتل�اتهم وأصولهم و�عدامهم األحكام، غالب�

 المهزومة هجمات كر وفر، �ستهدف األقل�ات المدن�ة وقادة المجتمع. 
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وع "حما�ة حقو  ي إطار م�ش
ن عا�ي  تدخالت المختارة بناًء ع� العمل الذي تم إجراؤە �ن ي العراق بني

ن �ن ن المستضعفني   ٢٠١٣ق اإل�سان للمدنيني
كاء، باإلضافة إ� المستف�دين من  ٢٠١٩و ي المرحلة التال�ة. تواصل أفاد ال�ش

، مع أخذ الدروس المستفادة وتوص�ات التقي�م وتطب�قها �ن
وع وأع��وا  ة، عن عالقات عمل إ�جاب�ة للغا�ة وق��ة مع الم�ش وعات الصغ�ي عن اهتمامهم بمواصلة التعاون، أو لديهم  أصحاب الم�ش

اته المستهدفة، مع استثناء واحد سيتم وصفه أدناە:  وع أو تجاوز معظم مؤ�ش  - بالفعل خطط لمواصلة العمل معا �شكل عام، حقق الم�ش

كاء المجموعة الدول�ة لحقوق  ● ي أجراها �ش وأعرب المشاركون عن تقديرهم  ناجحة للغا�ة  األقل�اتتم اعتبار الدورات التدر�ب�ة الئت
، ذمن المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات لإلبالغ. أعرب بعض أصحاب المصلحة  أداةإلعطائهم أمثلة ملموسة ل��ف�ة استخدام 

ا   ن من قبل والمنظمات األخرى كان متكرر� ن عن حقوق اإل�سان العراقيني الذين تمت مقابلتهم عن مخاوفهم من أن تدر�ب المدافعني
ن  لدرج ا. ومع ذلك، قال آخرون إنه من المهم تحد�ث معارفهم. عالوة ع� ذلك، أدى معدل دوران الموظفني ة أنه أصبح متكرر�

 المرتفع داخل المنظمات المحل�ة إ� بقاء المعرفة المؤسس�ة محدودة. 
ي الغالب  ●

ي العراق ردود فعل إ�جاب�ة �ن
�ة �ن ة لمنظمات تنم�ة الموارد الب�ش وتم تنف�ذ جميع المشار�ــــع الممولة تلقت المنح الصغ�ي

من قبل (المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات ل��ادة حما�ة حقوق اإل�سان والمراقبة ع� المستوى المح�ي بنجاح. ومع ذلك، 
ا كاف�ة لبناء القدرات ا للغا�ة وأنهم لم يتلقوا فرص� ي الدراسة االستقصائ�ة أن مبلغ المنحة كان محدود�

 . أفاد المشاركون �ن
ي العراق، ح�ث تم �سج�ل أ��� من  ●

ا �ن � ا كب�ي تق��ر منذ إطالقها. كانت التقار�ر  ٣٠٠٠حققت أداة اإلبالغ وقف إطالق النار نجاح�
ا ع� استخدامها.  ي استعرضها المق�م ذات صلة ومفصلة، مما �ش�ي إ� أن أولئك الذين �ستخدمون األداة قد تلقوا تدر�ب� الئت

ا من التقار�ر، و�رجع  بحلول الوقت الذي بدأ ف� � ا كب�ي وع، كانت أداة العراق تعمل بكامل طاقتها بالفعل وسجلت عدد� ه هذا الم�ش
ي العراق. 

ا األشخاص �ن ا إ� حملة رقم�ة �ستهدف جغراف��  ذلك جزئ��
ي  ●

ددين �ن ي العراق، ح�ث كان العد�د من النشطاء م�ت
ا من المساعدة القانون�ة �ن �  رفع قضا�اهم إ�  كان صندوق اإلعانة أ��� تأث�ي

ن دون اعتقالهم وعادة ما تكون عمل�ات   ن عن حقوق اإل�سان العراقيني ا ما يتم استهداف المدافعني ا من العقاب. غالب�
�
المحكمة خوف

 القتل خارج نطاق القضاء. 
ها  ● ا وذات جودة عال�ة ول�ن تأث�ي أقل من المتوقع. قد    كانت تقار�ر (المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات) عن العراق مدروسة ج�د�

ن   ي ذلك: عدم وجود مقرر خاص لألمم المتحدة للعراق، وعدم وجود تقار�ر سن��ة من قبل األمني
�كون هذا لعدة أسباب، بما �ن

ا إ� العدد ال�ب�ي من المنظمات الدول�ة العاملة داخل   العام لألمم المتحدة، كما هو الحال بالنسبة إليران. ور�ما يرجع ذلك أ�ض�
ا من المعلومات المتاحة حول جميع جوانب االستجابة اإل�سان�ة والتنم��ة وحقوق اإل�سان العرا ي أن هناك م��د�  ق، مما �عئن

ي تبذلها   ع�قدر من الشمول�ة  أق�بذلت مجموعة حقوق المل��ة الفك��ة جهودا لضمان  ● الرغم من نجاح جهود الدعوة الئت
ن كما ضمنت مش اء الرئ�سني ي المجموعة من الخ�ب

ي  األحداثاركتها �ن
ثابتة مع صان�ي الس�اسات تم   إ�جاب�ة مشاركة جن�فالبارزة �ن

ي كانت متوافقة �شكل وثيق .مع النتائج والتوص�ات الرئ�س�ة لمجموعة حقوق  ي ثالث قرارات لألمم المتحدة والئت بما  اإل�سانتبئن
ي ذلك إ�شاء ف��ق تحقيق تابع لألمم المتحدة لتع��ز المسائلة عن ال

ي العراق  �ن
ي يرتكبها تنظ�م داعش / ف��ق التحقيق �ن جرائم الئت

م ومع ذلك نظرا لطب�عة الموضوع�ة لهذە القضا�ا ، من   ٢٠٢٠سبتم�ب  حئت  لدعم مساءلة داعش وتجد�د وتمد�د وال�ة  يونات�د
ي حاالت هذە القرارات . ك ع� ( األقل�اتدعوة ( المجموعة الدول�ة لحقوق  أثرت مدى أي إ�الصعب تحد�د 

ما تم �سج�ل ثماين
ي كانت مرتبطة �شكل أ��� وضوحا   األقل�اتأ��ب لحما�ة  أول��ةتابعة لألمم المتحدة �ش�ي ا�ي  آل�اتلهيئات أو  أخرى والنساء والئت

 بعمل المجموعة. 
ي البدا�ة اإل�ساناثبتت مشاركة المجموعة الدول�ة لحقوق  ●

قرار مجلس  خالل من   مع يونات�د انها ا�جاب�ة �شكل خاص تم إ�شاؤە �ن
ي محاسبة   ٢٠١٧) لسنة  ٢٣٧٩لرقم ( األمن

�طان�ة لدعم الجهود المحل�ة �ن جماعة داعش  أعضاءالذي صاغته وزارة الخارج�ة ال�ب
الف��ق   أعضاء) مع  األقل�اتللجرائم ضد اإل�سان�ة وجرائم ابادة الحرب واالبادة الجماع�ة. اجتمعت (المجموعة الدول�ة لحقوق 

ع�   اآلن األقل�ات�ة الص�اغة لعرض نتائج ال��ارات الم�دان�ة والبحوث والمنشورات �ظل المجموعة الدول�ة لحقوق أثناء عمل
ي العراق عددا   ي جلسات المائدة المستديرة. تبئن

ي دعاها (يونات�د) بانتظام للمشاركة �ن قائمة المنظمات غ�ي الحكوم�ة الدول�ة الئت
  األقل�ات ع�من العقاب ع� الهجمات  واإلفالتالعنف ضد المرأة  إلنهاءالمتحدة الدور�ة الشاملة  األممأ��ب بكث�ي من توص�ات 

ي عام 
ام بهذە القضا�ا من قبل. يرجح   أع� مستوىمما اظهر  ٢٠١٤مما سجل �ن ن ات  إ� جزئ�اهذا يرجع   أنبكث�ي من االل�ت التغ�ي

بينما كان تنظ�م الدولة االسالم�ة   واألقل�اتانتها�ات الجس�مة ضد النساء  الرد ع� إ�الس�اق�ة بعد ه��مة داعش وز�ادة الحاجة 
ي تحق�قها هو   األهداف�س�طر ع� مساحات شاسعة من العراق. كان أحد 

ي فشلت المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات �ن الئت
ي عملها ح�ث لقت ( اإلعالممشاركة وسائل 

ي جمهور ي��د عن ()  ٩٠) اشارة فقط مقارنة بهدفها البالغ (٥٤�ن
) تق��را  ٢٠٠٠٠تل�ت

ات من المجموعة الدول�ة لحقوق  ، باإلضافة  األقل�اتو��ش ي ووسائل التواصل االجتما�ي
وين �د اإلل��ت )  ٥٠٠أ��� من ( إ�ع�ب ال�ب

�د ومع ذلك من الصعب تقي�م تأث�ي ذلك دون متابعة.  أصحابمن  ي العراق �سخا ورق�ة بال�ب
 المصلحة ع� تل�ت
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عن العراق �شكل ج�د للغا�ة وعرضت خمس مهرجانات سينمائ�ة، مع خمسة  أفالم األقل�اتأنتجت المجموعة الدول�ة لحقوق  ●
 مجدولة.  أخرى

ة. كان اخت�ار مجموعة حقوق األقل�ات   ا ألنه استجاب �شكل ج�د للتحد�ات غ�ي المتوقعة وأظهرت مرونة كب�ي وع ناجح� �مكن اعتبار الم�ش
ي المنتد�ات الدول�ة. لقد بذات المجموعة الدول�ة مناسبا تماما 

ي جهود المنا�ة اإل�جاب�ة �ن
لس�اقات واحت�اجات كل من العراق وساهم �ن

ن   كاء المحليني حون أن المشاركة مع ال�ش ن �ق�ت اء الرئ�سني لحقوق األقل�ات جهودا لضمان أق� قدر من الشمول�ة ع� الرغم من أن الخ�ب
ي بعض األح�ان ا�   تحتاج ا�ي ان تكون محل�ة

ي �مكن أن تؤدي �ن ي العراق والئت
ة �ن ، وهذا نظرا� لالنقسامات الطائف�ة والعرق�ة المنت�ش أ���

 . ن  الشعور بعدم التضمني

ات�ج�ة المشاركة اإلعالم�ة لمجموعة حقوق المل��ة الفك��ة (المجموعة الدول�ة لحقوق االقل�ات) مراجعة   باإلضافة إ� ذلك تتطلب اس�ت
ي �ستج�ب �شكل أفضل للمعلومات بدال من التقار�ر األطول. لتعكس ال ي البيئة االعالم�ة الشاملة الئت

ات �ن  تغي�ي

ي العر 
ة ط��لة من إ�تماله. هناك مجال كب�ي لم��د من المشاركة مع النساء واألقل�ات �ن وع بعد ف�ت دد صدى نتائج الم�ش اق، من المحتمل أن ي�ت

ة  ي ضوء االحتجاجات االخ�ي
ي قد تدفع الحكومة إ� تنف�ذ كث�ي من اإلصالحات. الس�ما �ن  الئت

  قد تعالج المشار�ــــع المستقبل�ة القضا�ا المحددة المتعلقة بمشاركة وسائل االعالم والتنسيق ع� االرض والشبكات المحل�ة، باإلضافة إ�
ة.  وعات الصغ�ي ا للمستف�دين من أصحاب الم�ش ن  بناء قدرات أ��� ترك�ي

 خلفیة المشروع  
 

ي إيران  م
ن �ن ن المستضعفني ي تعمل مع المدنيني ن عن حقوق اإل�سان الئت وع " تع��ز منظمات المدافعني جموعة حقوق األقل�ات نفذت م�ش

، ومنظمة  أسودا لمكافحة العنف ضد المرأة ، وكذلك مفوض�ة األمم   ن والعراق" بالتنسيق مع مركز وقف إطالق النار لحقوق المدنيني
ن عن حقوق اإل�سان والدفاع عنها لرصد المتحدة السام�ة لشؤون الال  �ك مشارك وكان يهدف إ�ي تع��ز قدرة منظمات المدافعني ن ك�ش جئني

ي العراق والدعوة إ� ز�ادة الحم
ي ذلك النساء واألقل�ات) �ن

ن المعرضون للخطر (بما �ن ا�ة  انتها�ات حقوق اإل�سان واإلبالغ عنها ضد المدنيني
ن من قبل الجهات الفاعلة المحل�ة وال ، والمساعدة القانون�ة والمنح للمدافعني ن كاء المحليني وع بناء القدرات لل�ش وطن�ة والدول�ة. تضمن الم�ش

ي تحلل  ة للمنظمات المحل�ة، واألفالم الوثائق�ة، والبحوث والمنشورات الئت ، ومنح صغ�ي ن عن حقوق اإل�سان المهددين أو المستهدفني
تبطة بالدعوة الوطن�ة والدول�ة. تم دعم هذا العمل من قبل اآلل�ة االورو��ة للد�مقراط�ة وحقوق االنتها�ات المبلغ عنها والتحقق منها، المر 

ي  ٤٢اال�سان وتم تنف�ذە ع� مدى 
ي إقل�م كردستان العراق وكذلك بغداد وم�سان و�ابل  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠شهرا، تنت�ي �ن

وع �ن . تم تنف�ذ الم�ش
 والب�ة.  ومحافظات القادس�ة واألنبار وكركوك ونينوى

ي  
ن �ن ن المستضعفني وع المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات السابق، "حما�ة حقوق للمدنيني ي حققها م�ش وع ع� النجاحات الئت اعتمد الم�ش

ن عا�ي  م وال يزال العراق �شهد مستوى غ�ي مسبوق من انتها�ات حقوق اإل�سان ع� أ�دي ما   ٢٠١٧  ٢٠١٤العراق" الذي تم إجراؤە بني
ولة االسالم�ة (داعش) مما زاد من تعق�د االنقسامات الطائف�ة القائمة. تم إلغاء كل من وزارة حقوق اال�سان ووزارة شؤون المرأة �س� بالد

ي أغسطس 
ي االصالحات الحكوم�ة �ن

 . ٢٠١٥�ن

ي ح
ن للخطر �شكل عام و�عزز اإلفالت من العقاب، �ن ي الدو�ي �عرض المدنيني

ام قواعد القانون اإل�ساين ن أن إرث االستبداد ترك عدم إح�ت ني
ي 

ي استهداف األقل�ات �ن
وع، استمر التنظ�م �ن ي بدا�ة تنف�ذ الم�ش

ي غ�ي متطور �سب�ا ومجزأة، ع� الرغم من ه��مة داعش �ن
المجتمع المدين

 هجمات ال�ر والفر، واستهداف قادة المجتمع وقوات األمن. 

ي أسوأ أزمة نزو 
ن شخص (حوا�ي ٪�سببت الحرب ضد تنظ�م الدولة االسالم�ة �ن ي تار�ــــخ العراق، ح�ث ن�ح نحو ستة ماليني

من   ١٥ح �ن
ي السماح للمل�ش�ات  الطائف�ة المختلف بالعمل مع  

. �ن ي
السكان) من مناطقهم االصل�ة، مما دفع الجهود الطائف�ة نحو التغ�ي الد�موغرا�ن

ن عن  حقوق اإل�سان ع� نطاق غ�ي مسبوق ، مما ساهم جزئ�ا  اإلفالت من العقاب وسط عدم االستقرار الحكو�ي ، و�تم استهداف المدافعني
ي جنوب العراق ع�  

ي االحتجاجات المناهضة للحكومة ( إ� جانب االنكماش االقتصادي والعوامل الس�اس�ة) وما تالها من حمالت قمع �ن
�ن

ي �قودها  هذا النحو و�ناء ع� برامجها السابقة مع األقل�ات العرق�ة والدين�ة، والنساء ، والفئات ا لضع�فة األخرى �شأن حقوق اإل�سان الئت
ابطة التال�ة:  ات�ج�ة الم�ت كائها العمل ع�ب األهداف االس�ت  المدنيون ، نفذت المجموعة و�ش
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ن  الهدف األول:  ي البالد لرصد وتوثيق االنتها�ات الجس�مة لحقوق المدنيني
ن �ن تع��ز قدرة حقوق اإل�سان منظمات حقوق المدافعني

ن (ب ي العراق. المستضعفني
ون�ة الحال�ة �ن ي ذلك النساء واالقل�ات) بط��قة أمنة مبن�ة ع� أداء االبالغ اإلل��ت

 ما �ن

ات األمان ووظائف إدارة الب�انات  ن ، والذي تمت ترقيته وتوسيع نطاقه، وتحد�دا ترق�ة م�ي ي تم إ�شاء بموجب إجراء سابق لالتحاد األورويب
وع ما ال �قل عن (لألداة وتم تدر�ب لجنة القضاء ع� التم ن العن�ي ع� األداء واستهدف الم�ش وا ورش  ٧٥ي�ي %) من أولئك الذين ح�ن

من   ٢٠٠العمل لإلبالغ باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة إلجراء المراقبة والتوثيق باإلضافة إ� ذلك استهدفت ما ال �قل عن (عدد 
ن عن حقوق اإل�سان) لتحم�ل تقار�ر االنتها   �ات باستخدام األداة.  المدافعني

 : ي
ه�ب أو اإلعتقال.  الهدف الثاين ن عن حقوق اإل�سان الذين يتعرضون لل�ت ن الحما�ة القانون�ة والدعم للمدافعني  تحسني

، استهدف التدخل ما ال �قل عن (عدد    ن ي التمث�ل أو  ٣٠من خالل شبكة من المحامني
ن عن حقوق اإل�سان) وأفراد أ�هم لتل�ت من المدافعني

ن نتائج ما ال �قل عن  ٢٥المشورة،  ن عن حقوق اإل�سان / أو أ�هم لالستفادة من منح صندوق المشقة وتحسني قضا�ا   ١٠من المدافعني
ئة أو الحما�ة من التحرش.   ي ذلك اإلفراج أو الت�ب

ن عن حقوق اإل�سان بما �ن  تتعلق بالمدافعني

ي إيران والعراق تقد�م معلومات منتظمة وموثوقة عن انتها�ا الهدف الثالث: 
ن �ن ن المستضعفني هم من المدنيني ت حقوق المرأة واألقل�ات وغ�ي

 ��عة وشفاف�ة ا� السلطات المحل�ة والوطن�ة والدول�ة ووسائل اإلعالم. 

ي تمثل مصالح النساء المستضع  ي ذلك تلك الئت
ن بما �ن ي والنشطاء المدنيني

فات تم تع��ز قدرة الشبكات الحال�ة لمنظمات المجتمع المدين
ات دور�ة حول وضع حقوق اإل�سان ف�ما يتعلق بالمرأة المستضعفة واألقل�ات   ة. ��ش ��ش ن من خالل المنح الصغ�ي واألقل�ات والنازحني

ن مع إطالق إعال�ي هادف.  ن وثائقيني �ة والع���ة وأنتج ف�لمني ن ن االنجل�ي ن باللغتني  والنازحني

ن من قبل آل�ات حقوق اإل�سان التابعة لألمم  إعطاء أول��ة أ��ب لحما�ة االقل�ات وا الهدف الرابع:  ن المستضعفني هم من المدنيني لنساء وغ�ي
ن اآلخ��ن.  ي وضعتها السلطات المحل�ة والفاعلني ي الخطط القط��ة الئت

 المتحدة و�ن

مدن�ة �شأن حقوق  تم عقد اجتماعات سن��ة مع ممث�ي الحكومة والمعارضة ومجلس النواب والوكاالت الدول�ة ع� االرض لتع��ز الحما�ة ال
ا�دة لحقوق القا��ن والنساء وك  ن امات قط��ة لتك��س أول��ة م�ت ن ي العراق ودعوا الوكاالت الدول�ة إ� الموافقة ع� خطط وال�ت

ذلك  اإل�سان �ن
 لمؤسسات او آل�ات األمم المتحدة العتماد النتائج لتك��س االول��ة لحما�ة الحقوق من األقل�ات والنساء. 

 یم منھجیة التقی
 

ە واستدامته. تضمنت أ�شطة التقي�م:  وع وفاعليته وتأث�ي  شمل التقي�م كل من المنهج�ة ال�م�ة والنوع�ة لتقي�م أهم�ة الم�ش

 مراجعة مكتب�ة للوثائق (انظر أدناە).  ●
ة.  إستب�ان ● ي المنح الصغ�ي

نت لمتل�ت  ع�ب اإلن�ت
ن مجموعة حقوق األقل�ات ومنظمة أسودا  ●  لمكافحة العنف ضد المرأة ومنظمة وقف إطالق النار. مقابالت مع موظفني
●  . ن اء مستقلني  مقابالت مع خ�ب

وع التال�ة:   تضمنت المراجعة المكتب�ة قراءة وتحل�ل وثائق الم�ش

اح ● ان�ة.  اق�ت ن وع وخطة العمل وخطة الرصد والتقي�م والم�ي  الم�ش
 التقار�ر ال�د�ة.  ●
 متتبع إ�مال النشاط.   ●
 اال�سان. منشورات حول حقوق   ●
 أفالم وثائق�ة من إنتاج مجموعة حقوق األقل�ات.  ●

ن�ت ع�ي رضا المستف�دين، تم إرسال االستطالع الذي تم تط��رە ع�ب خدمات جوجل، إ� أصحاب المشار�ــــع   مركز االستطالع ع�ب اإلن�ت
ن باإلضافة إ� رسائل المتابعة  ة من قبل المق�م لضمان ��ة المستجيبني ة إ� المق�م. الصغ�ي المنتظمة، وتم إرسال جميع الردود مبا�ش

ي أج��ت ع�ب الهاتف ومنصات االتصال ع�ب   ن الئت ن من مقابالت شبه منظمة مع أصحاب المصلحة الرئ�سني اء الرئ�سني تتكون مقابالت الخ�ب
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ي مجموعة حقوق األقل�ات ف�ما يتعلق بهذا ا
ن�ت حسب الحاجة. تم إجراء مقابالت مع موظ�ن وع تم إجراء جم�عها ع�ب الهاتف أو  اإلن�ت لم�ش

ي الملحقات. 
 سكا�ب وتم تفص�لها وتوض�حها �ن

 القیود 
 

. جاءت أ��ب  ١٩تم استبعاد طرق تقي�م معينة �سبب القيود المفروضة ع� السفر إ� البلدان المستهدفة �سبب جائحة كوف�دـ
ي هذا العمل ضمن  عقبة أمام إجراء هذا التقي�م من ح�ث الوصول إ� أصحاب المصلحة

والحصول ع� موافقتهم ع� المشاركة �ن
ن محدودة، ر�ما �سبب  ي العراق والدوليني

ي المطلوب للتقي�م، كانت الردود من مسئو�ي األمم المتحدة والس�اسة �ن اإلطار الزمئن
ي الخ��ف عند إجراء التقي�م. 

ي عادة ما تكون �ن عمل المق�م من خالل قائمة جهات المواع�د النهائ�ة المتعددة لتقد�م التقار�ر الئت
 االتصال ذات الصلة ومع ذلك كان هناك معدل استجابة منخفض حئت بعد المتابعة. 

أما صانعوا الس�اسة العراقيون رفضوا المشاركة أو لم �ستجيبوا لطلبات المقابالت. لم �كن هذا مفاجئا بالنظر إ� الموجة الحال�ة  
ي البالد. 

 من االحتجاجات �ن

 النتائج 
 

ي جميع أنحاء العراق واقل�م كردستان 
المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات  لديها سجل حافل من برامج حقوق اإل�سان والدعوة �ن

ي المح�ي وصناع الس�اسات باإلضافة إ� الروابط مع المجتمع الدو�ي �شأن هذە القضا�ا ف�ما يتعلق 
مع كل من المجتمع المدين

ي وضع ج�د للغا�ة للق�ام  باألقل�ات والنساء والفئات ا
كائها �ن لضع�فة األخرى وهذا �جعل مجموعة حقوق اإل�سان الدول�ة و�ش

ي س�اقات حساسة  
باألعمال شد�دة التنسيق والدقة والحساس�ة الالزمة لبناء شبكات متابعة ورصد لحقوق اإل�سان بق�ادة مدن�ة �ن

ي الس�ي وراء المساءلة. وإلثارة المناقشات ع� المستوى الدو�ي �شأن استخدام مثل ه
 ذە المنهج�ات �ن

 

 تصمیم وتنفیذ المشروع 
 

اح، واعتمد التصم�م ع� الدروس المستفادة من تنف�ذ   ي االق�ت
وع �شكل ج�د ليتناسب مع األهداف المحددة �ن تم تصم�م الم�ش

ي العراق" مثل التشجيع ع� ز�ادة توثيق انتها�
ن �ن ن المستضعفني ات حقوق اإل�سان بغض النظر عن  "حما�ة حقوق اإل�سان للمدنيني

 اله��ة والوصول إ� أبعد فئة من منظمات الدفاع عن األقل�ات والنساء واإلستفادة من تن�ع أ��ب من المستف�دين. 

ە ع� بناء قدرات منظمة المدافعون عن حقوق اإل�سان الذين كانوا قادر�ن ع� العمل مع   ن وع أ�ضا بتضيق نطاق ترك�ي قام الم�ش
كائها المنفذين.  المجتمعات ي ال �مكن الوصول إليها بواسطة المجموعة الدول�ة لحما�ة األقل�ات أو �ش ي المناطق الئت

المحل�ة �ن
 .  سمح هذا النهج للمؤسسة باستهداف مناطق جغراف�ة أوسع بكث�ي

ات الملحوظة  ي ع� الرغم من التغ�ي ام �شكل وثيق بجدولة الزمئن ن وع قادرا ع� اإلل�ت ي الس�اق الس�ا�ي ع� كان تنف�ذ الم�ش
�ن

 .  الصع�دين الداخ�ي والدو�ي

كت احتجاجات   ي تبذلها مجموعة حقوق األقل�ات موجهة �شكل ج�د ع� المستوى الدو�ي ح�ث أ�ش كانت جهود المنا�ة الئت
 المعلومات الحال�ة لصان�ي الس�اسات الدول�ة. 

ي الم
كاء حقوق األقل�ات �ن ات التكم�ل�ة ل�ش امج أظهرت (أسودا كانت المهارات والخ�ب وع مناسبة �شكل عام لل�ب لمكافحة  –�ش

ن أن   اء الرئ�سني وع ومع ذلك قال بعض الخ�ب ي التوثيق والتنف�ذ الناجح للم�ش
اف �ن العنف ضد المرأة) مست��ات عال�ة من االح�ت

ي العمل مع منظمات داخل العراق الف�درا�ي ألنهم �عتقدون أن
منظمة كرد�ة لم تكن لها   مجموعة حقوق األقل�ات �جب أن تفكر �ن

ي  
ن �ن ن العاملني اء الرئ�سني تأث�ي كب�ي مثل المنظمات المحل�ة �سبب االختالفات الطائف�ة والثقاف�ة واللغ��ة. لم �سمع أحد الخ�ب

ة وقال:   العراق الف�درا�ي باإلضافة ا� آخرون عن دورات حقوق األقل�ات التدر�ب�ة أو المبادرات الصغ�ي
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ا ما  ي عن العد�د من  "غالب�
ي التغا�ن �ستهدف المنظمات العراق�ة وال�رد�ة منظمات  أو أفراد خارج شبكاتها الخاصة، مما �عئن

ي قطاع حقوق اإل�سان، �جب ع� المنظمات الدول�ة العمل ع� تن��ــــع شبكتها" 
 المنظمات األخرى. �شكل عام، ل�س فقط �ن

ات�ج�ة إعالن وجودهم ع�، ح�ث إنها تهدف تجدر االشارة إ�ي أن مجموعة حقوق األقل�ات قد بدت  ي تط��ر اس�ت
مؤخرا فقط �ن

كاء المنفذين توف�ي رؤ�ة   دائما إ�ي �سل�ط الضوء ع� العمل والجهود واألصوات داخل البلد بدال من نفسها، ح�ث ال �طلب من ال�ش
اف بها ك  مانح. علن�ة للمجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات أثناء جلسات التدر�ب فقط اإلع�ت

ي جميع أنحاء  
لقد بذلت منظمة أسودا لمكافحة العنف ضد المرأة �شكل واضح جهودا إلجراء دورات تدر�ب�ة لألفراد والمنظمات �ن

ي الخاصة بهم. ع�ي سب�ل المثال قاموا ب��ارة ثالثة أ�ام ا�ي ك��الء إل�شاء  
البالد، فضال عن التواصل من خالل وحدة الدفاع القانوين

ي وسط وجنوب العراق وذلك لبناء شبكاتها والتخف�ف من أي  نظام إحالة اال 
نتها�ات و�المثل تم الق�ام ب��ارات إ� مناطق أخرى �ن

 قضا�ا تتعلق بقبول المجتمع.  

ي والمنظمات 
ي العراق، فضال عن التسي�س انت�ش للعد�د من منظمات المجتمع المدين

ات العرق�ة والطائف�ة �ن ومع ذلك فإن التغ�ي
الحكوم�ة المحل�ة، قد تؤثر سلبا ع� تصورات المنظمات المحل�ة العامة "خارج مناطقها ". يواجه العد�د من المنظمات غ�ي 

ي منظماتهم. 
ي التوظ�ف �ن

 الدول�ة غ�ي الحكوم�ة مشكالت مماثلة حئت �ن

ن الذين تمت استشارتهم عن منظمة أسودا ل  اء المستقلني مكافحة العنف ضد المرأة، واعت�ب باإلضافة إ� ذلك لم �سمع جميع الخ�ب
ها ع� العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي غ�ي ذي صلة باالحت�اجات األوسع المدافعون عن حقوق اإل�سان. أن  ن البعض أن ترك�ي
وق الدافع وراء هذا الشعور هو مفهوم خا�ئ شاسع أن حقوق المرأة منفصلة أو ثان��ة بالنسبة للموضوعات األخرى المتعلقة بحق

ي بذل جهود من قبل الجهات الفاعلة المحل�ة والدول�ة لتصحيح ذلك 
ي االستمرار �ن

اإل�سان أنه �طالب بمعاملة خاصة. و�نب�ن
 المفهوم. 

ي بلدان مختلفة، �مكن  
ي حالة العمل �ن

كاء حئت �ن ن ال�ش كاء أن أحد المجاالت الممكنة للتنم�ة هو تع��ز تفاعل أ��ب بني ح ال�ش إق�ت
كاء االستفا ي  لل�ش دة من تبادل الدروس المستفادة �شأن أفضل الممارسات و�ناء القدرات التنظ�م�ة، والمشاركة مع المجتمعات الئت

 �صعب الوصول اليها والحلول للتحد�ات الشاملة. 

 

 مالءمة المشروع 
 

. �عت�ب العراق من أصعب س�اقات حقوق اإل�سان ع� الرغم م ي
وع وثيق الصلة بالس�اق العرا�ت ي  كان الم�ش

ن أن القضاء المدين
يتقلص األن مرة أخري �سبب ه�منة الم�ل�ش�ات. المدافعون عن حقوق المرأة واألقل�ات ع� وجه الخصوص يواجهون 

اء:   التهد�دات والمضا�قات ومحاوالت االغت�االت الدور�ة. كما ذكر أحد الخ�ب

�ن األن أصبح المدافعون عن حقوق اإل�سان  سابقا كانت عمل�ات القتل عشوائ�ة أو �ستهدف مجموعات طائف�ة معينة ول
ي الذي يوفر لهم  

ورة مع الحزب الطائ�ن ن �شكل متكرر �سبب انتقاداتهم وألنهم ال يتهاونون بال�ن والصحفيون هم المستهدفني
ن لذلك عند الدفاع عن حقوق اإل�سان، فهم ال  مني ن ن أو غ�ي مل�ت �ضعونها   الحما�ة؛ قد ال �كون المدافعون عن حقوق اال�سان مسلمني

ي ذلك غ�اب حكم القانون وانتشار الم�ل�ش�ات وافتقار الحكومة 
ا سهلة. و�ساهم �ن

�
، وهذا �جعلهم أهداف ي ي إطار منظور ديئن

�ن
ي مقتلهم  

تلوا لم �جروا أي تحقيق مناسب �ن
ُ
ن عن حقوق اإل�سان الذين ق للس�طرة ع� األسلحة. ال توجد قيود. جميع المدافعني

 علومات حول ك�ف�ة الوصول إ� العدالة. ولم تتلق عائالتهم أي م

بعد ه��مة تنظ�م الدولة اإلسالم�ة، كشف المدافعون عن حقوق اإل�سان عن سلسلة ضخمة من االنتها�ات ضد األقل�ات  
ي ذلك ال�شف عن مقابر جماع�ة. 

ي جميع أنحاء البالد، بما �ن
 والفئات الضع�فة �ن

ي وع�ي الرغم من ه��متهم، واصلت القوات العراق
ة، بما �ن �ة وحكومة إقل�م كردستان والقوات األخرى شن عمل�ات عسك��ة صغ�ي
ن إليهم، ال   �ات ج��ة، باإلضافة ا� عمل�ات قتل خارج نطاق القانون �ستهدف بقا�ا تنظ�م الدولة اإلسالم�ة والمنتسبني ذلك �ن

ي المحافظات ذات أغلب�ة سن�ة مثل نينوى ود�ا� واألنبار. 
 س�ما �ن
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ن قدرتهم ع� توثيق   الحاجة إ� وع ال تزال قائمة وال يزال المدافعون عن حقوق اإل�سان بحاجة إ� تحسني نتائج هذا الم�ش
 االنتها�ات الواسعة االنتشار واإلبالغ عنها واالرتباط باألطر الدول�ة لحما�ة حقوق اإل�سان وس�ادة القانون. 

 

 الفعالیة والكفاءة واألثر 
 

ن عن  حما�ة حقوق ا الهدف األول:  ي العراق من خالل تع��ز قدرات المدافعني
ي ذلك النساء واألقل�ات �ن

ن بما �ن ن المستضعفني إل�سان للمدنيني
 حقوق اإل�سان. 

، تل�ت - ي ات��ب وع الهدف المعلن لهذا الهدف االس�ت ا أثناء   ١٠٨الفعال�ة وال�فاءة: تجاوز الم�ش مدافع عن حقوق اإل�سان تدر�ب�
ي مدينة   ٢٤وشمل ذلك رجً�)  ٥٢امرأة،  ٥٦النشاط (

ن بق�ادة أسودا �ن وا ورشة عمل لمدة يومني من مدافع عن حقوق اإل�سان الذين ح�ن
ي يوليو  

ي مايو ٢٠١٧السل�مان�ة �ن
ي تو�س �ن

وا دورة تدر�ب�ة �ن ي سبتم�ب ٢٠١٧، وسبعة الذين ح�ن
ناشط ورشة عمل    ٢٣، ح�ن ٢٠١٨. �ن

وا ( ي السل�مان�ة، ح�ن
ي أب��ل  ) أشخاص ورشة عمل تد١٠اسودا �ن

ي تو�س �ن
ي  ٢٠١٨ر�ب�ة لـ مجموعة حقوق األقل�ات �ن

؛ تالە ثمان�ة آخرون �ن
ي ٢٠١٨سبتم�ب 

وا دورات تدر�ب�ة سابقة لمجموعة حقوق األقل�ات �ن ن الذين ح�ن . باإلضافة إ� ذلك، شارك اثنان من النشطاء العراقيني
ي نوفم�ب 

ي جن�ف �ن
ن عن حقو ٢٠١٨تو�س و�ن ي نوفم�ب . تل�ت قسم آخر من المدافعني

ي جن�ف �ن
) من  ٢٠وشارك ( ٢٠١٩ق اإل�سان تدر�با� �ن

ي د�سم�ب 
ي تدر�ب أسودا �ن

ن أن معرفتهم عن حقوق اإل�سان ورصد   ٢٠١٩مدافع عن حقوق اإل�سان �ن ي السل�مان�ة. ذكر جميع المشاركني
�ن

 االنتها�ات ارتفعت بدرجات متفاوتة. 

ن عن حقوق اإل�سان الذ ٢٨١أبلغ حوا�ي ( وع عن رصد انتها�ات وتوث�قها واإلبالغ  )من المدافعني ة من خالل الم�ش ين تم الوصول إليهم مبا�ش
ن عن حقوق اإل�سان، الذين تم الوصول إليهم من خالل أ�شطة بناء الشبكات ع�ب ١٨٣عنها. باإلضافة إ� ذلك، قام(  ) من المدافعني

نت، بتقد�م تقار�ر عن االنتها�ات باستخدام المنصة اآلمنة لإل  ي العراق. اإلن�ت
ن �ن  بالغ عن انتها�ات حقوق المدنيني

ي أ�ضا إدارة(  ات��ب ة ع� الرغم من أن الهدف األص�ي كان (١١وشمل تحقيق هذا الهدف االس�ت ) منحة إال أن العدد  ١٥) منحة صغ�ي
ي ضمان نجاح اال�شطة المخطط لها. وتم 

ان�ة المخصصة ل�ل منها للمساعدة �ن ن ي  المنخفض يرجع ا�ي ارتفاع الم�ي
اإلبالغ عن هذا التغي�ي �ن

ي وقت مبكر والموافقة عل�ه. 
ي �ن  التصم�م ع� النحو الواجب إ� الجهة المانحة االتحاد األورويب

ي محافظات من الصعب الوصول 
أدت معاي�ي اخت�ار المستف�دين إ� تغط�ة جغراف�ة ج�دة لمشار�ــــع حقوق اإل�سان، مع وجود مشار�ــــع �ن

اوح من حقوق المرأة، إ� اهتمامات الشباب، وحقوق األقل�ات. العد�د إليها لوال ذلك. مثلت المن ظمات مجموعة متنوعة من اال�شطة، ت�ت
ي العراق. 

ن ع� المنح معروفون �ن  من الحاصلني

 

 

 إستكمال                            الهدف                

ن عن حقوق اإل�سان الذين  ٧٥ما ال �قل عن  ٪ من المدافعني
وا ورش العمل أفادوا باستخدام المعرفة والمهارات   ح�ن

 المكتسبة إلجراء المراقبة والتوثيق. 

٪ من الذين شملهم االستطالع ز�ادة أو ز�ادة ملحوظة  ٩٦أفاد 
ي معرفتهم بالرصد والتوثيق. ذكر 

٪ أن المهارات ١٠٠�ن
 المكتسبة كانت مف�دة لعملهم. 

تفاعل�ة االمنة وص�انتها  تم إ�شاء أداة أعداد التقار�ر ال��ب ال
ي المستمر والتدر�ب.   للعراق من حالل الدعم الفئن

ي العراق عاملة وتم تحديثها. 
 أداة اإلبالغ التفاعل�ة �ن

المدافعون عن حقوق اإل�سان لتحم�ل   ٢٠٠ما ال �قل عن 
تقار�ر انتها�ات باستخدام المنصة آمنة لإلبالغ عن انتها�ات  

ي العراق. 
ن �ن  حقوق المدنيني

المدافعون عن حقوق اإل�سان بتحم�ل تقار�ر   ٣١٣٠ام ق
االنتها�ات باستخدام المنصة آمنة لإلبالغ عن انتها�ات حقوق  

ي العراق. 
ن �ن  المدنيني
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ي يتم تقد�مها خالل الدورات - : أشارت تقي�مات ورشة العمل إ� مستوى عال من الرضا عن المهارات والمعلومات الئت التأث�ي
ن ان قدراتهم ع� إجراء الرصد والتوثيق إما زادت أو زادت �شكل ملحوظ. والجدير بالذكر أن جميع  التدر�ب�ة. أفاد مع ظم المشاركني

وا ورش عمل حول الدعوة وتعبئة   ن الذين ح�ن ن ذكروا أن المهارات المكتسبة كانت مف�دة لعملهم. أفاد جميع المشاركني المشاركني
ي تو�س بأنهم أصبحوا اآلن يتمتعون 

بفهم أفضل ل��ف�ة أداء هذە الوظائف، فضً� عن المعرفة المحسنة بآل�ات األمم   المجتمع �ن
المتحدة ومجلس حقوق اإل�سان. ومع ذلك، الحظ العد�د من المنظمات العراقة أنهم لم �سمعوا عن هذە الفرص (السل�مان�ة 

. ق ن ادهم ذلك إ� التساؤل عن مدى شمول�ة ورش العمل وجن�ف وتو�س) ولم �عرفوا أين تم اإلعالن عنها أو ك�ف تم اخت�ار المشاركني
حوا مشاركة   ا من المنظمات واق�ت والدورات التدر�ب�ة هذە، وأفاد العد�د منهم بأن هذە الفرص تم�ل إ� استهداف دائرة ض�قة �سب��

 .  فرص التدر�ب المتقدمة ع� نطاق أوسع لضمان وصول أ��ب

ي أج��ت ع� أداة المنصة اآلم وع �ش�ي إ� أنها ال تزال  الفحوصات الئت ي العراق بعد انتهاء الم�ش
ن �ن نة لإلبالغ عن انتها�ات حقوق المدنيني

ها البع�د المدى.  ي العراق و�سلط الضوء ع� تأث�ي
 مستخدمة ع� نطاق واسع �ن

 : ي
ه�ب أو الهدف الثاين ن عن حقوق اإل�سان الذين يتعرضون لل�ت ن الحما�ة القانون�ة والدعم عن المدافعني  االعتقال.  تحسني

ن عن  - ي الحما�ة القانون�ة والدعم للمدافعني
ي ك�ف�ة تل�ت

الفعال�ة وال�فاءة: تم تجاوز الهدف، ول�ن كان هناك تباين �ن
ي  

ي الهدف، بما �ن
ن الذين تلقوا الدعم القانوين ن عن حقوق اإل�سان العراقيني . تجاوز عدد المدافعني ن ن المختلفني ي الس�اقني

حقوق اإل�سان �ن
 ذلك: 

ي  أحد 
ي كركوك الذي تعرض للتهد�د المتكرر من قبل الم�ل�ش�ات الش�ع�ة، واعتقال رئ�س وحدة عشائ��ة �ن

أفراد األقل�ة ال�ا�ائ�ة �ن
، ومدافع عن تعل�م االطفال وآخرون تحدثوا ب�احة عن   ن ن البيئيني ن من الناشطني ي المدينة، و�ثنني

الموصل بتهمة دعم القبائل السن�ة �ن
ي والحك

ن تعرضوا لالعتداء إلرتباطهم بحزب س�ا�ي  الفساد القضايئ و�ي وانتها�ات حقوق اإل�سان الحكوم�ة كما شملت عدة ناشطني
ي احتجاجات بغداد وك��الء والنجف وذي قار والديوان�ة والب�ة. 

 جد�د واستهدف �شطاء لمشاركاتهم �ن

ن من الس�ي للحصول ع� الحما� ة القانون�ة �سبب استهدافهم من قبل الجماعات كان المدافعون عن حقوق اإل�سان العراقيون قلقني
ي إحالة األمور إ� األنظمة القانون�ة العراق�ة أو ال�رد�ة خوفا من االنتقام خارج نطاق القضاء. وأشار أحد الخ

اء: المسلحة ولم يرغبوا �ن  �ب

ي وستكون عو 
ي العراق يواجهون تهد�دات خارج النظام القانوين

ن عن حقوق اال�سان �ن اقب لمواجهة ذلك أ�ضا خارج النظام  المدافعني
ي الهجمات خارج نطاق القضاء ناه�ك عن تقد�مهم للعدالة.   ونادرا ما يتم التعرف ع� مرتكئب

ي أدت بالعد�د من النساء   ، والئت ي العراق قد تفاقمت �سبب المواقف االجتماع�ة تجاە الن�ع االجتما�ي
قد تكون المساعدة القانون�ة �ن

.  إ� رفض فرصة اتخاذ  ي
 الم��د من اإلجراءات، وذلك لبدء اإلجراءات القانون�ة أو قبول التمث�ل القانوين

 استكمال                         الهدف                              

ن عن حقوق اإل�سان ٣٠يتل�ت ما ال �قل عن ( ) من المدافعني
وأفراد أ�هم تمث�ال قانون�ا أو مشورة من خالل وحدة الدفاع  

. ا ي
 لقانوين

ن عن حقوق اإل�سان (عدد ١٧٤تم انجاز عدد (   ٨١) من المدافعني
 رجال) تم حصولهم ع� تمث�ل استشارة قانون�ة.   ٩٣  –امرأة 

ن عن حقوق اإل�سان �ستف�د من منح   ٢٥عدد ( )من المدافعني
 صندوق المشقة. 

ن عن حقوق اإل�سان أو  ٨٧أفاد عدد(  )من منظمة المدافعني
 المشقة. أ�هم من منح 

ي نتائج ما ال �قل عن عدد (
) قضا�ا من  ١٠تم تحقيق تحسن �ن

ي ذلك اإلفراج أو  
ن عن حقوق اإل�سان، بما �ن قضا�ا المدافعني

ئة أو الحما�ة من التحرش.   الت�ب

ن نتائج عدد ( �ة.  ٣٥تحسني  )حالة من حاالت تنم�ة الموارد الب�ش
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ن نتائج  ) ممن ٣٥التأثر: �شكل عام استفاد عدد ( - ي العراق من تحسني
ي �ن

ي من وحدات الدفاع القانوين
تلقوا الدعم القانوين

ي العراق تعليق مؤقت لعق��ة إعدام قا� و�سقاط التهم ضد ناشط متهم خطأ، إصدار تع��ضات لمدافع 
قضا�اهم. وشمل ذلك �ن

ي يتعرض لها مدير منظمة  حقوق�ة غ�ي حكوم�ة، والحصول ع�  عن حقوق اإل�سان، والحما�ة من التهد�دات والمضا�قات الئت
ن بتقد�م شكوى قضائ�ة �شأن االعتداء ع� المعتدي، واإلفراج عن زع�م   ي ُ�سمح للمحامني شهادة طب�ة تؤكد العنف األ�ي، والئت

ي الموصل. باإلضافة إ� ذلك، تمكن العد�د من النشطاء من استئناف �شاطهم بعد ت
ي  قب�ي أعتقل بتهمة دعم العشائر السن�ة �ن

ل�ت
 . ي

 الدعم القانوين

ي العراق  الهدف الثالث: 
ن �ن ن المستضعفني هم من المدنيني تقد�م معلومات منتظمة وموثوقة حول انتها�ات حقوق المرأة واألقل�ات وغ�ي

 ��عة وشفاف�ة ا� السلطات المحل�ة والوطن�ة والدول�ة ووسائل اإلعالم. 

رتبطة بهذا الهدف إ� حد كب�ي مع عدم وجود تغط�ة إعالم�ة إال لنتائج  الفاعل�ة وال�فاءة: تم تحقيق أو تجاوز االهداف الم -
) بأنهم ع� درا�ة بعمل مجموعة  ي مجال الس�اسة (داخل البلد وع� الصع�د الدو�ي

التق��ر وأفاد الباحثون وأصحاب المصلحة المعنيون �ن
ي هذا الصدد. يبدو أن مجموعة حقوق األقل�ات قد استخدمت

ات،   حقوق األقل�ات �ن شبكاتها داخل البلد وع� الصع�د الدو�ي إلعالم الن�ش
ي ص�اغ

ة من المعلومات �ن كاء ع� األرض �ساهمون بكم�ات كب�ي ي تحقيق النتائج. و�قال إن ال�ش
نامج �ن ي ع� كفاءة ال�ب ة مما أثر �شكل إ�جايب

نامج  ا مقارنة ب�ب ي تصدر سن��� ات. قررت المنظمة تقي�د عدد المنشورات الئت ها.  الن�ش العراق السابق، من أجل تعظ�م جودة النتائج وتأث�ي
ي أ�ضا إدارة  ات��ب ة.  ١٠وشمل تحقيق هذا الهدف االس�ت  منح صغ�ي

 إستكمال                                   الهدف                               

ات دور�ة منشورة حول أوضاع حقوق   ماال �قل عن ست ��ش
ي تؤثر  ي العراق و�يران اإل�سان الئت

ن �ن ن المستضعفني ع� المواطنني
�ة والع���ة والفارس�ة).  ن  (باللغات االنجل�ي

ن   - ات عن حقوق اإل�سان (ثالثة عن العراق باللغتني ست ��ش
�ة  ن �ة وثالثة أخري عن إيران بالفارس�ة واإلنجل�ي ن الع���ة واالنجل�ي

 تم إنتاجها واطالقها). 

�ة قا ١٠ درة ع� تنف�ذ مشار�ــــع منظمات تنم�ة الموارد الب�ش
ي منحة بناء القدرات.  

 جد�دة للرصد والدعوة بعد تل�ت
مشار�ــــع   ٨نفذت منظمة المدافعون عن حقوق اإل�سان حوا�ي 

ي منحة بناء القدرات. 
 عراق�ة بعد تل�ت

ي ذلك المنظمات   ٨٠٠
ن (بما �ن من أصحاب المصلحة الرئ�سيني

 والوكاالت الدول�ة والوطن�ة الدول�ة).  
ي 

ة واحدة  ٢٠٠٠الجمهور ما ي��د عن تل�ت شخص �سخة من ��ش
 . ي ووسائل التواصل االجتما�ي

وين �د االل��ت  ع� األقل ع�ب ال�ب

ات حقوق اإل�سان المنشورة خالل   ي �سخة من إحدى ��ش
تل�ت

وع.   الم�ش
ي إيران وأ���   ٥٠٠باإلضافة إ� أ��� من 

من أصحاب المصلحة �ن
ي العراق ٥٠٠من 

الذين تلقوا �سخ ورق�ة   من أصحاب المصلحة �ن
�د.   عن ط��ق ال�ب

ي   ٩٠ماال �قل عن 
بندا من التغط�ة االعالم�ة للنتائج المذكورة �ن

ات حقوق اإل�سان.   ��ش
ات حقوق اإل�سان.  ٥٤تم ا�شاء    مادة من التغط�ة اإلعالم�ة لن�ش

ن �سلطون الضوء ع� قضا�ا   ن وثائقيني تم ��ش وعرض ف�لمني
ي تواجه ي إيران  حقوق اإل�سان الئت

ن �ن ن المستضعفني المواطنني
 والعراق. 

تم إنتاج ف�لم عن العراق وأخر عن إيران، تم عرض ف�لم العراق  
ي خمسة من المهرجانات 

ي أحداث داخل البالد و�ن
ن�ت �ن ع� اإلن�ت

ي أحد المهرجانات 
ي ألول مرة �ن

السينمائ�ة. عرض الف�لم اإليراين
ي خمس مهرجانا

 ت أخرى. السينمائ�ة ومن المقرر عرضه �ن

 

: يهدف كل تق��ر ع� إطالقه قبل مناقشة القضا�ا الس�اسة ذات صلة �شكل عام، أظهر أصحاب المصلحة  - التأث�ي
ي �ستند إ� تقار�ر داخل�ة للمجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات ومع ذلك لم �كن   ا من االهتمام بالتقار�ر الئت الس�اسيون قدرا كب�ي

ة،  ي بعض الحاالت �سبب اشتباك توق�ت االطالق مع األحداث أو العطالت البارزة األخرى. االستقبال هو نفسه ل�ل ��ش
 �ن
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ي وسائل اإلعالم اهتماما أ��ب بتقار�ر المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات حول إيران، و�رجع  
�شكل عام أبدي أصحاب المصلحة �ن

 ذلك أ�ضا ع� األرجح إ� محدود�ة المعلومات عن البلد. 

ي (�ش�ي عدم ق
)عن�ا ع� األقل من التغط�ة اإلعالم�ة للنتائج   ٩٠درة مجموعة حقوق األقل�ات ع� بل�غ أهدافها المتمثلة �ن

ات�ج�ات المشاركة اإلعالم�ة لمجموعة حقوق اإل�سان. �ش�ي  ات حقوق اإل�سان إ� الحاجة إ� مراجعة اس�ت ي ��ش
المذكورة �ن

اء إ� أن مشاركة وسائل  ي  المقابالت مع الخ�ب
التواصل االجتما�ي �ي حاجة رئ�س�ة للتنم�ة، باإلضافة إ� تكي�ف نتائج التق��ر �ن

ي االستخدام وأقل استهال�ا للوقت مثل الرسوم الب�ان�ة. 
 تنس�قات أ��� سهولة �ن

حت األفالم الوثائق�ة أن هذا الن�ع من تنسيق الوسائط ي مع مجموعة حقوق األقل�ات، اق�ت المتعددة هو   التفاعل اإلعال�ي اإل�جايب
ي 

امج واالتصال بمجموعة حقوق األقل�ات إ� العمل معا �شكل أوثق لضمان تل�ت ا باإلضافة إ� ذلك �حتاج موظفو ال�ب األ��� تأث�ي
ي تصم�م خطة  

اك ف��ق االتصال �ن وع باإلضافة إ� اش�ت ي تصم�م الم�ش
ن �ن ن العاملني ن من قبل الموظفني مالحظات الصحفيني

ان�ة لتط��ر وسائل إتصال أ��� تنوعا واستكشاف طرق أ��� إبداعا للعمل  المشاركة اإلعالم�ة لل ن وع وتخص�ص جزء أ��ب من الم�ي م�ش
 مع وسائل اإلعالم. 

ة من العراق بمستوى عال من الرضا عن الدعم الذي تلقوە من المجموعة الدول�ة  ي مسح التقي�م، أفاد متلقو المنح الصغ�ي
�ن

ي ذلك بناء 
ي مجموعة حقوق األقل�ات أنه ر�ما لم يتم �سل�مه إ� مستوى  لحقوق األقل�ات بما �ن

القدرات والذي أفاد بعض موظ�ن
ي �سبب ضيق الوقت، ركز النقد األ��� شيوعا ع� مبلغ المنحة ح�ث أفاد 

ن أنه لم �كن كاف�ا  ٦٠عال بما �ك�ن ٪ من المستجيبني
 لتغط�ة اجت�اح مشار�عهم. 

ات أفاد  وع قد استفادت من المنح ع� الرغم من محدود�ة المنحة ف�ما يتعلق بالتأث�ي ن بأنهم شعروا أن أثار م�ش المستج��ني
ي تغط�ة  

ي أذهان الطالب لها، كما أنها أعطت مؤسستنا مهارة �ن
ء �س�ط �ن ي

المال�ة، إال أنها مكنتنا من العمل ع� تغي�ي �ش
و   ع من الم��د من المشار�ــــع الحقا. الموضوعات ذات الصلة بالطائف�ة. ساهمت االنجازات من هذا الم�ش

وع أنه تم الحصول ع� موافقة وزارة اإلعمار واإلسكان والبلد�ات واألشغال العامة  وأفادت منظمة أخري من خالل هذا الم�ش
ي تم تجم�دها �سبب نقص التم ي الم�سان الئت

ن �ن ��ل  بدعم من الق�ادة الس�اس�ة والمحافظ المح�ي إل�شاء منتدى الصابئة المندائيني
ي عام  ٢٠١٢الحكو�ي من عام 

ا �ن ي   ٢٠١٨وتأسس المنتدى أخ�ي
وأثري الح�اة الثقاف�ة للمحافظة وهو المبادرة األو�ي من نوعها �ن

 وسط العراق. 

ن بوضع  �م�ل متلقو المنح أ�ضا إ� االستفادة من ورش العمل التدر�ب�ة للمجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات، مما �سمح للمشاركني
ي مجتمعاتهم ومع ذلك قد �كون هذا قد عزز  المهارات 

المكتسبة موضع التنف�ذ والمشاركة ع� نطاق أوسع مع االخ��ن �ن
ة ع� الرغم من اإلعالن عنها   ن بعض المنظمات غ�ي الحكوم�ة المحل�ة األصغر بأن فعال�ات التدر�ب والمنح الصغ�ي التصورات بني

ي حالة العراق كانت مقصورة ع� مجموعة م
حددة من المنظمات وتفتقر إ� الشمول�ة ر�ما �كون هذا داللة إ�ي الحاجة لبناء  علنا �ن

 قدرة المنظمات غ�ي الحكوم�ة المحل�ة ع� جمع األموال ومعرفة من  أين تبحث  عن فرص التم��ل والتدر�ب. 

ي متابعة �شأن تنف�ذ مشار�عهم والم��د من فرص ب
ي تل�ت

ناء القدرات المتضافرة والمتابعة أشار متلقو المنح ا�ي انهم يرغبون �ن
ة.  ي إعالم تصم�م فرص التدر�ب المستقبل�ة والمبادرات الصغ�ي

 المنتظمة �مكن أن تكون مف�دة �ن

ن للخطر من قبل آل�ات حقوق اإل�سان التابعة  الهدف الرابع:  ن المعرضني هم من المدنيني إعطاء أول��ة أ��ب لحما�ة االقل�ات والنساء وغ�ي
ي وضعتها الوكاالت الدول�ة والسلطات المحل�ة أو الجهات الفاعلة األخرى. لألمم المتحدة  ي الخطط القط��ة الئت

 و�ن

وع. تم تع��ز دعوة المجموعة الدول�ة   الفعال�ة وال�فاءة: تم إجراء عدد من بعثات المنا�ة إ� جن�ف ع� مدار الم�ش
ي  لحقوق األقل�ات �شكل خاص للوجود المتسق داخل البلد لمستشار خ

اص للمجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات متخصص �ن
ي مركز الدبلوماس�ة 

العالقات مع األمم المتحدة وع� هذا النحو فإن المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات لديها شبكات ق��ة �ن
 الدول�ة.  

ي االستفادة من هذە الشبكات لدعم التقار�ر المس
تهدفة وعال�ة الجودة حول  وقد نجحت المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات �ن

ات وتقار�ر المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات فعالة �شكل خاص عالوة ع� ذلك، فإن  مجاالت اهتمامات محددة مما �جعل ��ش
ي نجاحهم.  

 توق�ت اإلفراج عنهم عادة تحسبا لس�اسات وقرارات بارزة ودبلوماس�ة قد ساهم �ن
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كاؤها أ�ضا من خالل إ�شاء شبكات من المدافعون عن حقوق اإل�سان والنشطاء  ساهمت المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات  و�ش
ي إ�ي عواصم المنا�ة 

ي  العرا�ت
ي أحداث المنا�ة وتمكنوا من جلب العد�د من أعضاء المجتمع المدين

الذين �مكن أن �ساهموا �ن
ات مجموعة حقوق األقل�ات الدول�ة، قام أ  ن بدمج كنت�جة جزئ�ة لهذا وكذلك �سبب ��ش ن والوطنيني صحاب المصلحة الدوليني

ي  
امج األمم المتحدة �ن نامج القطري ل�ب ي تقار�رهم و��اناتهم (ع� سب�ل المثال، ال�ب

الحقوق واحت�اجات الحما�ة للسكان الضعفاء �ن
ي ، ب�ان صادر عن نائب المفوض السا�ي للمفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان الخ). وقد ساع٢٠٢٠-٢٠١٦العراق لسنة 

د ذلك �ن
ي إطار هذا الهدف. 

 تحقيق األهداف المحددة �ن

ي أدت إ� إ�شاء ف��ق التحقيق لتع��ز المسائلة  أ�دت مجموعة حقوق األقل�ات جهود المنا�ة من أجل الم��د من المساءلة الئت
ي سبتم�ب 

ي ارتكبها تنظ�م داعش �ن لدعم عمل�ة المسائلة عن  وكانت تدعو ع� وجه التحد�د إ� آل�ة دول�ة  ٢٠١٧عن الجرائم الئت
ي مجلس حقوق اإل�سان التابع لألمم  

ي تم اإلدالء بها �ن ي ذلك من خالل الب�انات الئت
ي العراق (بما �ن

ي ارتكبت �ن االنتها�ات الجس�مة الئت
ن العن�ي مع المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات و  ممث�ي المتحدة) أثر ملحوظ أخر تابع أسئلة وأج��ة لجنة القضاء ع� التمي�ي

 المنظمات غ�ي الحكوم�ة العراق�ة. 

ي   ي تناولت العد�د من القضا�ا الئت
ن العن�ي أسئلة إ� الوفد العرا�ت �وي للبحوث واإلنماء للجنة القضاء ع� التمي�ي وجه المركز ال�ت

ن العن�ي  أبرزتها المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات خالل أسئلة وأج��ه أظهرت مداوالت ومفاوضات لجنة القضاء ع� التمي�ي
ي تحد�د مجاالت االهتمام ذات االول��ة لألقل�ات العرق�ة،  

ا واضحا للمنظمات غ�ي الحكوم�ة المشاركة �ن ي تأث�ي
مع الوفد العرا�ت

ي العراق. 
 والعرق�ة �ن

ون للعرا �ن إ� الخامس والع�ش ي والع�ش
ي مالحظاتها الختام�ة ع� التق��ر الجامع للتقار�ر الدور�ة من الثاين

ي  �ن
ت �ن ي ��ش ق ، والئت

ي موازنتها  ٢٠١٨د�سم�ب  \ كانون األول
ي أثارتها مجموعة حقوق األقل�ات �ن ن العن�ي القضا�ا الئت ، تعكس لجنة القضاء ع� التمي�ي

ي نينوى، والمشاركة العامة والس�اس�ة والمجتمعات 
ي المتنازع عليها �ن

لتقد�م تق��ر إ� اللجنة، وتحد�دا عن األقل�ات واألرا�ن
ي ف�ما المه 

ا ذكر محدد للمعلومات المقدمة من المجتمع المدين ن السود والغجر والجنس�ة ال�رد�ة الف�ل�ة، اخ�ي مشة من العراقيني
ي تق��ر "المجموعة الدول�ة لحقوق  

ن وهو مصدر قلق تم التعب�ي عنه �ن يتعلق بخطر انعدام الجنس�ة من أطفال األقل�ات النازحني
ن العن�ي. األقل�ات" إ� لجنة القضاء ع�   التمي�ي

ي المالحظات الختام�ة التفاق�ة القضاء  
ي اجتماعات جن�ف تم ذكرها �ن

ي أثارتها مجموعة حقوق األقل�ات �ن العد�د من القضا�ا الئت
ن ضد المرأة ع� التق��ر الدوري السابع للعراق. أفاد الموظفون أن بعد األسئلة واألج��ة مع اللجنة، تم   ع� جميع أشكال التمي�ي

حث عن المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات ودعوتها لتقد�م م��د من المعلومات إ� المقرر الخاص التفاق�ة القضاء ع� الب
ن ضد   ي طرحتها اللجنة المعن�ة بالقضاء ع� التمي�ي ن ضد المرأة �شأن العراق. أبلغت المعلومات باألسئلة الئت جميع أشكال التمي�ي

ي الي
ي �ن

. المرأة ع� الوفد العرا�ت  وم التا�ي

ي مجلس النواب وال يزال ع� جدول األعمال، ع� الرغم من االضطرابات  
ن قراءة أو� �ن وع مناهضة التمي�ي ي م�ش

ي العراق، تل�ت
�ن

ي العراق كان مرجحا. هناك تباطأ �سبب عدم االستقرار الس�ا�ي وصع��ة إدخال 
ة التأي�د المح�ي �ن الس�اس�ة واالحتجاجات األخ�ي

ي 
ي مساحات صنع الس�اسات المحل�ة �مكن للمجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات معالجة هذا من خالل وجود  المجتمع المدين

�ن
ن  ن والدينيني ة ع�ب السلطات المحل�ة والزعماء القبليني اء أ�ضا أن المنا�ة غ�ي المبا�ش ح الخ�ب أ��� من منهج�ة داخل البلد. اق�ت

ن كانت عموما أ��� الطرق فاعل�ة.   والمجتمعني

ي الحصول ع� منظمة المدافعون عن حقوق اال�سان المحل�ة إ� إحداث    لقد 
كافحت المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات �ن

ات. ساعد جائحة كوف�د ن التأش�ي ي ينطوي عليها تأمني ي   ١٩-واجتماعات الس�اسة الدول�ة �سبب التحد�ات الئت
�شكل غ�ي مبا�ش �ن

ن  العن�ي من االنضمام إ� اجتماع اللجنة المعن�ة بحاالت االختفاء الق�ي ع�ب  دعم ذلك ح�ث تمكنت لجنة القضاء ع� التمي�ي
ن�ت. قد �كون من المف�د الدعوة إ� مشاركة أ��ب وأ��� فاعل�ة من منظمة المدافعون عن حقوق اإل�سان داخل البلد ع�ب  اإلن�ت

. ع�ي الرغم من أن ع�ب ذلك هو انه �م نت الس�ما كمالذ أخ�ي  نع الضغط الخاص. منصات اإلن�ت

 إستكمال                                       الهدف                           



14 
 

) بعثات دول�ة للدعوة من قبل منظمة المدافعون عن  ٦عدد( 
حقوق اإل�سان إ� عواصم األمم المتحدة الدول�ة (ثالثة ل�ل  

 دولة). 

ي  ٨عدد( 
 جن�ف. )بعثات دول�ة إ� األمم المتحدة �ن

امات قط��ة   ن وافقت ثالث وكاالت دول�ة ع� خطط أو ال�ت
ي إيران والعراق. 

ا�دة لحقوق األقل�ات والنساء �ن ن  لتك��س أول��ة م�ت
ا�دة   –ثمان�ة أمثلة ع� خطة قط��ة  ن ام بتك��س أول��ة م�ت ن االل�ت

ي إيران  
ن عن حقوق اإل�سان �ن لحقوق األقل�ات والنساء والمدافعني

 والعراق. 

ي  هيئات وآل�ات األمم المتحدة ست قرارات ع� االقل تتبئن
ي إيران  

لتك��س أول��ة أ��ب لحما�ة حقوق األقل�ات والنساء �ن
 والعراق. 

ي لثالثة من قرارات األمم المتحدة قرار مجلس األمن   - تم التبئن
) �خول ف��ق داعش يونايتد قرار مجلس ٢٠١٧(لسنة  ٢٣٧٩رقم 

م �مدد وال�ة المقرر الخاص  ٢٠١٨لسنة  ٣٧/ ٣٩حقوق اإل�سان 
ي إيران �جدد 

  ٢٠١٩سنة  RED / SC/ 2490لحقوق اإل�سان �ن
ي هيئات  ٢٠٢٠و�مدد وال�ة يونات�د حئت سبتم�ب 

. هناك أ�ضا ثماين
ي تع�ي أول��ة أ��ب لحما�ة األقل�ات.   أخري لألمم المتحدة الئت

 

: من الصعب إقامة عالقة سبب ة من عم -التأث�ي ل وس�اسة مجموعة حقوق األقل�ات الدول�ة ف�ما  نت�جة واضحة ومبا�ش
ي تم تبنيها كانت بالفعل ع� رأس جدول األعمال �شكل عام، ازداد االهتمام   يتعلق ب�يران والعراق، الس�ما نظرا إ� أن القرارات الئت

وح الجما�ي الذي �سبب ف�ه تنظ�م الدولة اإلسالم�ة. ومع ن ي العراق �سبب ال�ن
ن �ن ذلك أدي تضاؤل الدعم   بالسكان المستضعفني

ي تجتاح البالد إ� تأخ�ي   ي البالد إ� إخراج العراق من دائرة الضوء الدول�ة، كما أدت االحتجاجات الئت
الما�ي للمنظمات اال�سان�ة �ن

 تف�د العد�د من جهود المنا�ة. 

ي العراق عددا أ��ب بكث�ي من توص�ات األمم المتحدة الدور�ة الشاملة إلنهاء العنف  ضد المرأة واإلقالت من العقاب ع�  تبئن
ي عام 

ام بهذە القضا�ا من قبل. يرجح أن هذا  ٢٠١٤الهجمات ع� األقل�ات مما سجل �ن ن ، مما أظهر مستوى أع�ي بكث�ي من االل�ت
ات الس�اق�ة بعد ه��مة داعش وز�ادة الحاجة إ� الرد ع� االنتها�ات الجس�مة ضد النساء واألقل �ات بما كان  يرجع جزئ�ا ا�ي التغ�ي

 تنظ�م الدولة االسالم�ة �س�طر ع� مساحات شاسعة من العراق. 

ي العراق، 
كائها من االنخراط �شكل رس�ي مع المجموعات اال�سان�ة �ن �مكن أن �ستف�د المجموعة الدول�ة لحقوق اإل�سان و�ش

مات. باإلضافة إ�ي ذلك ستستف�د  وخاصة منظمات الحما�ة ح�ث قد �عزز جهود المنا�ة �شكل أ��ب وتع��ز شبكات المعلو 
ي المجتمع الذين غالبا ما  

المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات من تط��ر شبكاتها المستقلة الخاصة بها من أصحاب المصلحة �ن
 �كون لهم تأث�ي أ��ب ع� صان�ي الس�اسات المحل�ة. 

وع الذي تم تج��ته واختبارە وصقلة تجاوز ج ميع أهدافه تق��با، وتجاوز االختالفات  االستدامة: حقق تصم�م الم�ش
وع وحدة ح�ث تدهور وضع حقوق   الس�اق�ة والتحد�ات بفاعل�ة. التزال التدخالت الموضحة لديها القدرة ع� تجاوز هذا الم�ش

ي العراق ا� حد ما �سبب االضطرابات المدن�ة والحكم غ�ي المستقر س�كون من المستحسن للمشار�ــــع المستقبل�ة
ي   اال�سان �ن

�ن
ي تع��ز  

ي العراق �ن
. ستساعد ز�ادة المشاركة مع الجهات الفاعلة المحل�ة �ن ن اك صان�ي الس�اسة المحليني العراق أن تركز أ��� ع� إ�ش

ن الذين قد يتأثرون باالنتها�ات.  ن العاديني  المعرفة برصد حقوق اإل�سان وتقد�م التقار�ر إ� المواطنني

 

 الخالصة  
 

ي العراق �ش�ي النتائج 
ي باإلضافة ا� ذلك فإن �شك�ل حكومة جد�دة �ن

وع كان وثيق الصلة بالس�اق العرا�ت اإلجمال�ة إ� أن هذا الم�ش
ي �شهدها البالد.   يوفر فرصة للتعامل مع إدارة جد�دة ح��صة ع� اجراء اصالحات كاف�ة لتخف�ف االحتجاجات الئت



15 
 

ي العر 
ن �ن ا�د عمل�ات اإلعادة الق��ة للنازحني ن اق ومن المحتمل أن تتصاعد إنتها�ات حقوق اإل�سان مع إستجابة المجتمعات ت�ت

المض�فة لعودة األفراد الذين �عتقد أنهم ينتمون إ� جماعات داعش / أو مجموعات األقل�ات الدين�ة الذين أع�د تخص�ص  
ي المن

ي حدثت �ن ات الد�موغراف�ة الئت ي شهدت أسوأ االنتها�ات مثل أراضيهم وممتل�اتهم، ومجتمعات أخري تقاوم التغ�ي اطق الئت
ي العراق. 

وع المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات مناسبا لألهداف، بناء ع� األعمال السابقة �ن  نينوى. كان تصم�م م�ش

ي الس�اق. عالوة ع� ذلك 
ات المفاجئة �ن ي قدر اإلمكان حئت مع التغي�ي ام بالجدول الزمئن ن وع قادرا ع� االل�ت لوحظ  كان تنف�ذ الم�ش

وع، و�التا�ي الحفاظ ع�  ات الس�اق�ة مع التعد�الت المناسبة للم�ش أن المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات �ستج�ب للتغ�ي
 أهميتها ع� الرغم من الظروف والتحد�ات المتقلبة. 

ا�د ن ات�ج�ة لالستجابة لالحت�اجات الم�ت ة من المعلومات والحفاظ  تمكنت المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات من وضع نفسها الس�ت
كاء وكذلك المتلقون الصغار   ة والمنا�ة �شأن العراق. باإلضافة ا�ي ذلك أفاد ال�ش ع� موقف ثابت من ح�ث المعرفة الواقع�ة والخ�ب

وع، وهناك الم��د من  ي جميع أنحاء الم�ش
التعاون  أنهم إ�جابيون للغا�ة وعالقات عمل ق��ة مع المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات �ن

 ق�د التنف�ذ بالفعل. 

 

 

 

 التوصیات 
 

امج    ي االعتبار عند تصم�م ال�ب
�ش�ي بنتائج التقي�م إ� وجود حاجة واضحة لمثل هذا العمل. �جب أن تأخذ التوص�ات التال�ة �ن

وع:  ي تم وضعها مع هذا الم�ش  وتنف�ذها للبناء ع� األسس المتينة الئت

ي العراق و�جب أن  المجموعة الدول�ة ل إ��جب أن تنظر  -
ي أقوي �ن

حقوق األقل�ات ف�ما إذا كانت ستستف�د من وجود م�داين
ي بناء  

وع والتقدم. باإلضافة إ� ذلك س�كون هذا مف�د �ن تضع نفسها وضع �سمح لها ب�جراء مراقبة خاصة بها لتنف�ذ الم�ش
 الزدواج�ة. شبكات أ��ب داخل البلد والتنسيق مع المنظمات األخرى لتعظ�م الموارد وتجنب ا

ي العراق  حقوق�جب أن تنظر مجموعة  -
اك الم��د من الشبكات والمنظمات العراق�ة المحل�ة للعمل �ن ي اش�ت

األقل�ات �ن
. قد �مكن  ي مناطق أخري غ�ي القاعدة الرئ�س�ة للمنظمة  التوتراتالف�درا�ي

ي العراق أن تجعل العمل �ن
العرق�ة والطائف�ة �ن

 أمرا صعبا.  
اء  - أن المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات ومنظمة أسودا لمكافحة العنف ضد المرأة بحاجة إ� تح��ل نطاق  إ��ش�ي الخ�ب

 انتشارها الستهداف عدد أوسع من المنظمات.  
ن للحصول ع�   - ي �عتمد عليها العد�د من الصحفيني ، الئت اك وسائل التواصل االجتما�ي ا�دة إل�ش ن �جب بذل جهود م�ت

 المجارف المحتملة. 
ي جهود المنا�ة  �ق�ت  -

اك قادة المجتمع �ن ح أصحاب المصلحة المحليون أن المنظمات الدول�ة �جب أن تركز ع� اش�ت
ا.  ن أن هذا أ��� تأث�ي  المحل�ة، ح�ث تبني

ي التدر�ب  استدامةهناك حاجة إ� متابعة أ��ب وأ���  -
ن �ن ة، المتابعة المنتظمة من شأنها أن   وملت�ت مع المشاركني المنح الصغ�ي

ي تحد�د ما إذا كان �سا
ي المعرفة والتنف�ذ، وهناك حاجة إ� م��د من التنسيق مع   لدىعد �ن

األفراد والمجتمعات فجوات �ن
ي ذلك حقوق اإل�سان الدول�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة. 

ي العراق، بما �ن
 المنظمات الموجودة �ن

ي المجموعات اإل�سان�ة ومجموعات العمل �مكن أن  -
ي  ز�ادة المشاركة �ن

تضمن تعظ�م الموارد من خالل العمل التعاوين
 .االزدواج�ةوتجنب 
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 مرفقات الملحق  
 

 الملحق األول 
ي الجدول أدناە. 

 قائمة كاملة بالمقابالت مدرجة �ن

 طرق االتصال                       الوظ�فة                          االسم                  

المدير التنف�ذي للمجموعة الدول�ة نائب  كل�ي توماس 
 لحقوق األقل�ات

 الهاتف 

مسؤول الحقوق المدن�ة للمجموعة   م�س الجبوري 
 الدول�ة لحقوق األقل�ات  

 الهاتف 

غ مدير الس�اسات واالتصاالت للمجموعة  كارل سودر��ي
 الدول�ة لحقوق األقل�ات  

 إسكا�ب  

 الهاتف  ق األقل�ات ممثل المجموعة الدول�ة لحقو  سامراو�ت غوغسا 

ن بايوت  ي جن�ف   جلني
 إسكا�ب  مسؤول االتصاالت �ن

المدير التنف�ذي لوقف إطالق النار  مارك الت�مر 
 للمجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات 

 اسكا�ب  

�ام بوت�ك   إسكا�ب   مسؤول الحقوق المدن�ة  م�ي

اسودا لمكافحة العنف   نائب مدير لمنظمة أر�ز محمد 
 المرأة ضد 

 إسكا�ب  

 زووم  معهد القانون الدو�ي وحقوق اال�سان  ول�م سبن�  
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 زووم  مستشار خالد ظاظا 

ي   جم�ل صالح الدين جم�ل ف�صل  
 وا�س أب  منتدى السالم العرا�ت

 وا�س أب  مفوض�ة حقوق اإل�سان العراق�ة   ف�صل عبد هللا   

 وا�س أب  جمع�ة �ساء بغداد  �ى الراوي   

ن أبو منصور    مكتب المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة   �اسمني
 لحقوق اإل�سان 

 إسكا�ب  

ون مورنان مكتب المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة     ك�ي
 لحقوق اإل�سان 

 إسكا�ب  

 إسكا�ب   المساعدة القانون�ة   راش�ل طومسون  

          

 الملحق الثاني 
 

ة من   المجموعة الدول�ة لحقوق. استطالع متلقو المنح الصغ�ي

ي 
ي تقدم سوف تكون ��ة لن يتم مشاركتها مع موظ�ن ي والمعلومات الئت مالحظة: كل اإلجابات سوف تعرض بواسطة المق�م الخار�ب

 المنظمة أو أي شخص آخر. 

 إسم المنظمة ●
وع ●  وصف موجز للم�ش
ي تلقيتها؟ (  ● ة الئت  )  ٥-١ما مدى فائدة المنحة الصغ�ي
وع؟ (هل �شعر أن المنحة ك ●  ) ٥-١انت كاف�ة لتغط�ة احت�اجات الم�ش
وع واالحت�اجات؟ ●  هل �شعر أن المنح هل كانت كاف�ة لتغط�ة الم�ش
 ك�ف كان مف�د و�ناء و�دعم المقدمة؟  ●
 المستف�دين.  إ�ق�م تأث�ي المنحة ع� مساعدتك ع� الوصول  ●
 ق�م تأث�ي المنحة ع� عملك اليوم.  ●
 صف تأث�ي المنحة ع� عملك اليوم.  ●
  .أخرىأي تعل�قات    ●

 

 الملحق الثالث 
 

ي هذە المقابلة. 
ي للمشاركة �ن ي جدولك الزمئن

وع شكرا ج��ال ع� قضاء بعض الوقت �ن  موظفو الم�ش

ي  
ن �ن ن المستضعفني ن عن حقوق اإل�سان العاملة مع المدنيني وع "تع��ز منظمات المدافعني ي لتقي�م م�ش ي كمستشار خار�ب تم تعيئن

 إيران والعراق". 

وع أثناء تنف�ذە. أتمئن اليوم أن أعرف عن أفكارك ومشاعرك حول عمل هذە  المقابلة تتعلق بالتقي�م لمعرفة ك�ف يتم تنف�ذ الم�ش
وع.  ن هذا الم�ش وع أفكار لتحسني  الم�ش
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ي تق��ر أ��ب للمساعدة للمجموعة الدو 
ن ومداخالتك �ن ي نقدمها هنا ��ة ومجهولة اله��ة. سيتم تضمني ل�ة  جميع المعلومات الئت

ي هذا الصدد. 
ي احت�اجات الناس �ن ي تلئب  لحقوق األقل�ات والجهات المانحة لها لتصم�م وتنف�ذ المشار�ــــع المستقبل�ة الئت

وع ودورك وك�ف ساهمت ف�ه.  ير�ب  - ي كنت جزء منها؟  ما �ي وصف الم�ش  األ�شطة الئت
وع؟  -  هل �مكن أن تصف ك�ف تم تط��ر الم�ش
 ك�ف تم اخت�ار التدخالت؟   -
كائها والمستف�دين؟ ك�ف اختا -  رت المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات �ش
ي الوقت المناسب وكان مناسبا للس�اق؟  -

وع تم تنف�ذە �ن  هل تعتقد أن الم�ش
ي كال من البلدين؟ ك�ف؟ -

 هل تعتقد أنه كان وثيق الصلة باالحت�اجات الحق�ق�ة للفئات الضع�فة �ن
ن  - �كة ومنظمات  هل تعتقد أنه كان ذات صلة باحت�اجات المشاركني ي ذلك المنظمات ال�ش

وع، بما �ن ي الم�ش
�ن �ن المبا�ش

ي المحل�ة وصان�ي القرار؟ ك�ف ذلك؟
 المجتمع المدين

وع؟ لما ولما ال؟  - ي الم�ش
ن �ن وع توقعات المشاركني  هل حقق الم�ش

ي تمكنت من  ما �ي  -  ولماذا؟  مقابلتهاأل�شطة الئت
كاء  -  المستف�دون من المساعدة القانون�ة والمستف�دون األصغر ولماذا؟ ما�ي أ��� الجوانب إ�جاب�ة لهذە األ�شطة لل�ش
ي وجدتها مبتكرة؟   - وع إن وجدت والئت  ما�ي جوانب الم�ش
ي لم تتحقق ولماذا؟    -  ما�ي اال�شطة واألهداف الئت
وع؟ ك�ف �مكنك التغلب ع� تلك  - ي تنف�ذ الم�ش

ي واجهتها �ن   وائقالعما�ي القضا�ا والتحد�ات والعقبات الرئ�س�ة الئت
 والتحد�ات؟ إذا لم �كن كذلك فلماذا؟ 

وع وتنف�ذە وأول��اته مع تغ�ي الس�اق بعد عام  - وع  مدىأي  و��؟ ٢٠١٧ك�ف يتم تعد�ل تصم�م الم�ش تعتقد أن الم�ش
كاء تك�فوا؟    وال�ش

ه - وع. هل �مكنك وصف تأث�ي ا من  سلطت مجموعة حقوق المل��ة الفك��ة الضوء ع� تأث�ي األمن ع� تنف�ذ الم�ش
 فضلك؟ هل كان هذا هو التحدي األ��ب من وجه نظرك؟ 

كائها وصف عالقة المجموعة الدول�ة لحقوق األقل�ات  ير�ب  - وع. وما مدي شعورك بأن  �ش ن خالل هذا الم�ش الرئ�سيني
ي تع��ز قدراتهم كجهات فاعلة ومدافعة عن  

كائها �عملون معا؟  هل �شعر أن هذە المشاركة ساعدت �ن المجموعة و�ش
ي العراق؟ لما ولما ال؟ح

 قوق اال�سان �ن
ي كال من البلدين؟ ما   إ�ي  -

�ة �ن ي تنم�ة الموارد الب�ش
ة �ساعدان �ن أي مدي شعرت أن المساعدة القانون�ة والمنح الصغ�ي

وع؟  مدى ي عملت فيها لهذا الم�ش ها ع� هذا العمل وع� المجتمعات الئت  تأث�ي
ي المراقبة  إ�ي أي مدي كان لبناء القدرات والمنح  -

ي مساعدة المنظمات ع� تط��ر قدراتها الخاصة �ن
ة تأث�ي �ن الصغ�ي

ي عملت فيها لهذا  مدىو�عداد التقار�ر والدعوة؟ هل �مكنك تقد�م أمثلة؟ ما  تأث�ي هذا العمل ع� المجتمعات الئت
وع؟    الم�ش

تقار�ر المجموعة الدول�ة لحقوق  تعتقد أن صان�ي الس�اسات والمجتمع الدو�ي ووسائل اإلعالم تلقوا  مدىأي  إ� -
ي  

ي العراق؟ ما المطلوب أ�ضا �ن
ات؟ ما هو برأ�ك تأث�ي هذا التق��ر ع� مشهد حقوق اال�سان �ن األقل�ات واألفالم والن�ش

ي حدثت نت�جة لهذا العمل؟  ة الئت ة أو غ�ي المبا�ش ات المبا�ش ن هذا؟ هل �مكنك تقد�م أمثلة ع� التغ�ي  عملك لتحسني
ي رأ�ك ك�ف -

ي الم�دان؟ �ن
 يتم إجراء المراقبة والتقي�م �ن

وع ونجاحه؟ ( -  )5-1ك�ف تم تقي�م التنف�ذ العام للم�ش
وع، من ح�ث التصم�م أو التنف�ذ؟ ما المطلوب أ�ضا لتلب�ة احت�اجات   - ە ف�ما يتعلق بهذا الم�ش ما الذي كنت ستغ�ي

 أصحاب المصلحة والمستف�دين ع� أفضل وجه؟  
وع م مدىما  - وع مستقب�ي مماثل؟ استدامة م�ش ي المستقبل؟ ما�ي توص�اتك لم�ش

 ثل هذا �ن
ي إضافته.   ير�ب  -

ء أخر ترغب �ن ي
 إعال�ي إذا كان هناك أي �ش
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