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 برنامج مؤقت الغاثة ضحايا العنف برنامج مؤقت الغاثة ضحايا العنف
الجنسي القائم على الصراع في العراق: الجنسي القائم على الصراع في العراق: 



اآلراء المتضمنــة فــي التقريــر تعــود للكتــاب وال تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر المنظمــة الدوليــة 
ــة.  ــات عام ــر معلوم ــاوز توفي ــر ال يتج ــذا القري ــي ه ــودة ف ــات الموج ــن المعلوم ــرض م ــرة. الغ للهج

األســماء والعالقــات ال تعنــي الموافقــة أو اإلقــرار الرســمي مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة.

فــرع المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي العــراق يســعى إلبقــاء هــذه المعلومــات دقيقــة قــدر اإلمــكان 
دون خلــق إدعــاءات- ســواء بالتعبيــر عنهــا أو التلميــح إليهــا- حــول دقــة ومالئمــة المعلومــات 

ــر. ــذه التقري ــي ه ــاة ف المعط
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نبذة مختصرة

اجتاح تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( سهول نينوى وسنجار في آب / أغسطس 201٤ وأطلق 
حملة إبادة جماعية ومجتمعية على المدى الطويل، فتعرّضت األقّلّيات مثل المسيحيين وكاكيس شباخ والتركمان 

واليزيديين للهجوم ولألسر وللتشريد وللقتل. استهدفت المجموعة اإلرهابية اإليزيدّيين بحّجة أّنهم ليسوا من “أهل 
الكتاب”، فاعتبروهم “كّفار”. ُخطف واسُتعبد وُقتل 12،000 يزيدي في غضون أّيام قليلة، فتشّردت جماعة مسالمة من 

حوالي ٤00،000 شخص بالقوة ونزحت من سنجار.

يكافح العراق منذ ذلك الحين لتقديم تعويضات للناجيات من داعش. وبعد عاَمين من المناصرة الّدؤوبة من قبل 
الناجيات األيزيديات وقادة المجتمع المدني، قّدم الرئيس العراقي د. برهم صالح مشروع قانون الناجيات اإليزيديات 

إلى مجلس النواب العراقي. ووافق المشرعون العراقيون في جلسة البرلمان العراقي في آذار / مارس 2021 على 
مشروع القانون وصوتوا عليه، لُيشار إليه اليوم بقانون الناجيات اإليزيديات. قررت الحكومة العراقية خالل المداوالت 

التشريعية تقديم تدابير إغاثة مؤقتة للناجيات اإليزيديات، وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بين أبريل 201٩ 
ويوليو 201٩ عن تقديم منٍح فردّية لمّرة واحدة بقيمة 2 مليون دينار عراقي )حوالي 1،٧00 دوالر أميركي( لـ٨٩٩ ناجية 

إيزيدّية. إّلا أّنه ولحيننا، استلمت ٨٥٨ ناجية فقط مستحّقاتهّن، وال تزال معايير األهلّية للمنحة غير واضحة للمتقدمات 
ولعائالتهّن، فيتعّذر معرفة سبب تأخير المستحّقات وحجبهّن عن البعض.

ولفهم هذه العملية ولتحديد التحديات ولتقديم التوصيات، قابلت يزدا 100 ناجية أيزيدّية للّتدقيق في تجاربهّن 
المتعّلقة في التقدم بطلب المنحة. وتشير النتائج أّن قّلة الشفافية، وغياب آلّية للّتواصل، وعدم وضع بروتوكول 

تقييم واضح من أكبر تحّديات تنفيذ المنحة. وباألكثر، إّن دفع جميع المنح للناجيات الّلواتي لم يستلمن مستحّقاتهّن 
غير مضمون، ما يزيد من قلقهّن وإحباطهّن.

نبذة مختصرة
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الفئة )أ( - الناجيات التي قدمن للمنحة و استلمتها  

1. ما هي الوثائق التي طلبت منكن تقديمها لغرض اتسالم المنحة
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ُشكر وتقدير

يقع المقر الرئيسي لمنظمة يزدا في الواليات المتحدة األمريكية حيث تأسست عام 201٥ إستجابًة لإلبادة التي ارُتكبت 
بحق األيزيديين وأقليات عرقية ودينية ُأخرى في العراق وسوريا من ِقبل ما ُيسمى بتنظيم الدولُة اإلسالمية داعش. 

يزدا ُمدونة كمنظمة في العراق, إقليم كوردستان العراق, المانيا, السويد وكذلك المملكة الُمتِحدة. تهدف منظمة 
 يزدا إلى منع وقوع إبادات ُأخرى بحق األيزيديين و األقليات األخرى كما أنها تساعدهم على التعافي من إبادة عام 201٤.

منذ إنشائها, قامت يزدا بالعمل على تقديم المساعدة اإلنسانية والقانونية آلالف الناجيات\الناجين من اإلبادة التي 
إرتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية,داعش, لكي تعاونهم على الشفاء في مرحلة ما بعد اإلبادة وتحسين أوضاعهم 
المعيشية في العراق في آخر المطاف. مهمة يزدا اإلنسانية تهدف لتقديم إستجابة طارئة وشاملة لكسب العيش 

للفئات الضعيفة في العراق. مبادرة يزدا للدعم تأتي لرفع مستويات الوعي بين شركائها في المجتمع الدولي 
وخصوصًا الحكومات األجنبية, األمم المتحدة ومنظمات دولية معنية أخرى حول أنتهاكات حقوق اإلنسان التي 

 ُترتكب ضد الفئات الضعيفة في العراق وسوريا. 

في سياق اإلبادة التي إقترفها تنظيم داعش, يزدا تسعى للحصول على إعتراٍف دولّي بهذه اإلبادة, خصوصًا من ِقبل 
 الحكومات والبرلمانات األجنبية لحشد الدعم لمبادرات المساءلة والدعم اإلنساني. 

مهمة يزدا للُمساءلة تسعى لتزويد الناجيات\الناجين بإحساس بالعدالة بعد كل األذى الذي تحملوه, من خالل توثيٍق 
شامٍل لإلفادات والدالئل باإلضافة إلى المساعدة القانونية.

منظمة الهجرة الدولية تلتزم بالمبدأ القائل على أن التعاطف اإلنساني والهجرة تفيدان المهاجرين والمجتمع. 
وكمنظمٍة بين حكومية, تعمل منظمة الدولية للهجرة مع شركائها في المجتمع الدولي لكي:

تساعد في معالجة التحديات الفعلية للهجرة  
ترفع مستوى الوعي بقضايا الهجرة  

زيادة التوعية حول مسائل الهجرة  
تشجع على تحسين الوضع األجتماعي واالقتصادي من خالل الهجرة  

وتصون كرامة اإلنسان وسالمة المهاجرين.  



يزدا 4

1هذه األرقام هي آخر تحديث تم الحصول عليه من قاعدة البيانات في مكتب إنقاذ األشخاص المفقوديين في دهوك, تم إعطاء اإلحصائيات 

ليزدا من قبل مدير المكتب في ال0٧ من يناير 2021.

مقدمة

 الهجمات على سنجار الهجمات على سنجار
في الساعات األولى من الثالث من آب لعام 201٤ قام تنظيم الدولة اإلسالمية داعش بتنفيذ هجوم منسق عبر منطقة 

سنجار في شمال العراق, موطن األقلية العرقية والدينية األيزيدية. جاء التقدم من جهات أربعة هي الموصل و تلعفر 
في العراق ومنطقتي الشدادي وتل حمص في سوريا محاصرين السكان من كل جهة.

حوالي 12,000 من األشخاص األيزيديين تعرضوا إما للقتل أو الخطف من ِقبل تنظيم داعش في الساعات واأليام التي تلت.

قام عناصر التظيم بتفريق و تقسيم األيزيديين إلى فئات مختلفة بشكٍل ُمَمنهج: الفتيات و النساء الصغيرات بالسن, 
بعضهن كن بعمر التسع سنوات, ُأجبرَن على إعتناق اإلسالم وتم نقلهَن بين وإلى مواقع أسر متعددة في العراق 

وسوريا كسبايا أو ملك يمين لدى مقاتلي داعش وهي ممارسة ُصِدَق عليها بشكٍل رسمي وُنظمت بواسطة قيادة 
تنظيم داعش. الشبان األيزيديين الذين لم يصلوا بعد سن البلوغ ُأعُتِبروا سهلي األنقياد ولذلك تم فصلهم عن 

ُأمهاتهم, ُغسلت أدِمغُتهم, ُحِرضوا على التطرف و تم تدريبهم كأطفال مجندين.

أما الشبان األكبر سنًا والرجال الذين رفضوا إعتناق اإلسالم أو في حالة هؤالء الذين وافقوا على إعتناق اإلسالم تحت 
الضغط باإلضافة إلى النساء ُالُمسنات,  تم إعدامهم على الفور إما بإطالقات نارية أو قطع العنق وعادًة ما كانت 

ُجثثهم ُتترك على جانب أو ُترمى في المقابر الجماعية. أولئك الذين ُأجبروا على إعتناق اإلسالم و تركوا أحياءًا ُنِقلوا الى 
ُقرى مهجورة في مواقع أخرى بواسطة تنيظم داعش, حيث تم استغاللهم كقوى عاملة.

ُنتج عن هجوم داعش هروب ما يقدر بحوالي 2٥0,000 شخص أيزيدي إلى جبل سنجار حيث كانوا محاصرين من ِقبل داعش 
أليام تحت درجات حرارة تتجاوز ال٤0 درجة سيليزية. منع داعش إمكانية الوصول إلى إية مصادر للغذاء, الماء أو العناية 

الطبية محاولين إحداث أعداد كبيرة من الوفيات بشكل متعمد.هلك المئات من األيزيديين قبل عملية اإلنقاذ المنسقة 
التي تضمنت المقاتلين األيزيديين المتطوعين, القوات الكردية السورية )YPJ( وحزب العمال الكردستاني )PKK( جنبًا إلى 

جنب إضافة الى التحالف الدولي حيث أدت إلى فتح ممر من جبل سنجار إالى سوريا بين ال٧ وال13 من شهر آب 201٤.

إضافة إلى ذلك, قام تنظيم داعش بتدميرالمواقع الدينية لأليزيديين في المناطق التي غزاها. منازل األيزيديين, 
مزارعهم وممتلكاتهم تعرضت للتدمير أوالنهب و تم إلغامها, البنى التحتية أيضًا )شبكة ومولدات الكهرباء, اآلبار 

و محطات ضخ المياه, قنوات السقي, المدارس, المستشفيات و المنشئات المدنية( ُدمرت بشكل ممنهج مما جعل 
مفهوم عودة الناجيين األيزييديين إلى ديارهم بسرعة بعد التحرير أمرًا صعبًا.

اليوم ووفقًا لألرقام1  الرسمية هناك 3٥٤3 من األيزيديين الذين عادوا من األسر )120٤( منهم إناث, 33٩ منهم ذكور, 10٤٤ 
منهم أطفال إناث, ٩٥6 منهم أطفال ذكور, فيما ال يزال 2٨٧٤ مفقودين)1300 منهم إناث و1٥٧٤منهم ذكور(.

 أغلب األيزيديين الذين عادوا, يعيشون في مخيمات النازجين في أحوال معيشية رديئة جدًا.
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2اللجنة تصدق على معايير لتقوية الدعم المقدم لألشخاص النازحين نتيجة األعمال اإلرهابية ‘2٥ من ديسيمبر لعام 201٩ متاح على 

/https://gds.gov.iq/cabinet-approves-measures-to-strengthen-support-for-people-displaced-by-terrorist-operations
3النص المائل يمثل الترجمة الحرفية للنص العربي الخاص باإلقرار المرقم )٧3٥(. 

٤إلق نظرة على اإلقرار المرقم ٧3٥ وقرار دائرة الهجرة والمهجرين رقم ٧٨0.

معايير التعويضمعايير التعويض
بينما يتجه العراق إلى عهد جديد من تأريخِه من خالل إنتخاب حكومة جديدة ال تزال نتائج الجرائم التي قام بها 

 تنظيم الدولة اإلسالمية بحاجة إلى اإلعتراف بها.

كخطوة أولى في االتجاه الصحيح واستجابة للجهود المتعاونة والدؤوبة للناجيات اإليزيديات, قدمت الرئاسة العراقية  
في 2٨ مارس 201٩ قانون الناجيات اإليزيديات إلى البرلمان لمراجعته والموافقة عليه. ومع ذلك تم كتابة مشروع 

القانون دون أي مشاورات الئقة مع المجتمع األيزيدي ,المجتمع المدني االيزيدي أو الخبراء القانونيين. أغلب األيزيديين 
لم يكونوا على علم بمشروع قانون التعويض لذا قامت يزدا ومن خالل شبكة الناجيين األيزيديين التي تأسست في 

فبراير من عام 2020 بالدعوة إلى إجراء تحسينات على هذا المشروع لكي يلبي األحتياجات الفعلية للضحايا. مشروع 
قانون الناجيات لم ُيفعل من قبل البرلمان العراقي بعد.

إحدى الحلول البديلة لتلبية األحتياجات الطارئة للضحايا يتمثل في إتخاذ إجراءات تعويض مؤقتة. تدابير كهذه تعتبر 
ضرورية أكثر لضحايا العنف الجنسي القائم على الصراع الذين يحتاجون مساعدة طارئة بسبب التأثير الجسدي و 

النفسي المدمر على المستوى الفردي والمجتمعي والحساسية المرفقة لحاالت تعرضت إلعتداءات كهذه في 
المجتمع.

في عام 201٩, إتخذ العراق خطوة أخرى نحو االتجاه الصحيح من خالل معالجة الشنائع التي أرُتكبت بحق األيزيديين, 
بالطبع, ‘اللجنة العليا إلغاثة وإيواء العوائل النازحة نتيجة األعمال اإلرهابية‘ والتي تم إعادة تسمستها الحقًا ‘اللجنة 

العليا لإلغاثة والنزوح‘ قامت بتقديم تعويضات مؤقتة على هئية دفعة واحدة من مبالغ مالية للناجيات االيزيديات.2 
صدقت اللجنة العليا على قرار ٧3٥ والذي بموجبه, تدعوا إلقرار منحة الناجيات والذي سيزود كل ناجية بمبلغ مليوني 
دينار عراقي من النازحات الالتي نجين من تنظيم داعش اإلرهابي, على أن يضمن ذلك األيزيديات و األخريات أيضًا.3 تلى 
اإلقرار, قرار وزير الهجرة والمهجرين  في 1٧ مارس  201٩ المرقم )٧٨0( بالموافقة على المخطط و قدم اتعليمات دائرة 

 الهجرة والمهجرين تطبيقه.

ألجل تحديد الناجيات المؤهالت, تم جمع المعلومات بوساطة هيئتي حكومة إقليم كردستان )المديرية العامة 
لشؤون األيزيديات في وزارة األوقاف ومكتب شؤون الناجيات األيزيديات في مكتب رئيس وراء حكومة إقليم 

كردستان(.

 وفقًا لمكتب شوؤن الناجيات األيزيديات في ال1٧ من يناير 2021, إستفادت ٨٥2 إمرأة من هذه المنحة حتى٤ اآلن بينما 
لم تستلم 1,3٩0 ناجية أي دفعة مالية بسبب نقص التمويل من قبل وزارة الهجرة والمهجريين.
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المنهجية

تصميم البحثتصميم البحث
 أهداف البحث الّرئيسة أهداف البحث الّرئيسة

إجراء تقييم إستكشافي لخطة منحة الناجيات من خالل مقابلة الناجيات والمعنّيين الحكومّيين من أجل:
فهم تصّورات الناجيات المتعّلقة بالمخطط في حال تلّقين المنحة، أو تقّدمن بطلب للحصول عليها من دون    

استالمها، أو لم يتقّدمن بطلب للحصول عليها حتى اآلن  
فهم القصور والتحديات المحتملة في تصميم وتنفيذ خطة منحة الناجيات  

التوصية بأساليب لتعزيز مخطط المنح من خالل إضافة أصوات الناجيات للّتركيز عليهّن وإدراج تعليقات    
المعنّيين الحكومّيين  

عرض هذه الدراسة ونتائجها في جلسات المناصرة الرسمية مع المعنّيين الحكومّيين لتشجيع المراجعة    
اإلستراتيجّية والّتنفيذ الفّعال لخّطة المنح لجميع الناجيات   

مقابالت إستقصائّيةمقابالت إستقصائّية
كان من المهّم ألغراض هذه الّدراسة أن تتضّمن ونتائجها بشكل صحيح أصوات الناجيات وآراء المعنّيين الحكوميين. 

ولتبيان آراء المشاركين في البحث بشكٍل فعال، أجِرَيت المقابالت بشكل استقصاء لضمان جمع بيانات متنّوعة 
وصحيحة ودقيقة.

انعقدت كّل مقابلة لحوالي 60 دقيقة، وصّممت المنظمة الدولية للهجرة )IOM( أسئلة المقابلة الشخصية وصاغتها 
مع مشاركة يزدا. أتت األسئلة لإلصغاء إلى فئات الّناجيات الثالث كما يوضحها قسم “الّناجيات المشاركات في البحث” 

أدناه.

قيود البحثقيود البحث
ُصّمم وُنّفذ هذا البحث لتوجيه المناصرة الّطارئة ونتائج الّدراسة ونشرها. بالّتالي، هناك قبول للّتعّمق في البحث وفي 

دراسته وفي نتائجها بغية توسيع البحث ومقابلة الّناجيات من األقّلّيات اأُلخرى، باإلضافة إلى األيزيدّيات.
 جمع البيانات جمع البيانات

الّناجيات المشاركات في البحثالّناجيات المشاركات في البحث
قابلت هذه الّدراسة  100 إمرأة ناجية من أسر داعش، وتراوحت أعمارهّن بين 12 و6٥ عاًما. جميعهّن إيزيدّيات،  باستثناء 

ناجية تركمانّية واحدة.  وتندرج الّناجيات تحت 3 فئات:
الفئة أ - من حاصلن على المنحة: 3٨ ناجية  

الفئة ب - من تقّدمن بطلبات للحصول على المنحة من دون أن يتلّقينها وقت إجراء المقابالت: ٥1 ناجية  
الفئة ج - من لم يتقّدمن بطلبات للحصول على المنحة وقت إجراء المقابالت بسبب عدم معرفتهّن     

بمشروع المنحة: 11 ناجية  

.1 

.2 

.3 

.٤
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سمح هذا الّتصنيف للّدراسة أن تتعّمق مع من  علمن بالمنحة ومن تقّدمن بطلب للحصول عليها، ومن لم يقّدمن 
 بطلب.

ا الّناجيات الّلواتي شاركن في المقابالت في 21 موقًعا مختلًفا داخل وخارج العراق. وتعيش الّناجيات داخل  تعيش حالًيّ
العراق بشكٍل رئيس في مخّيمات للّنازحين، في محافظة دهوك في كردستان وحولها، كما عاد البعض منهّن إلى 

سنجار. وتعيش ناجيات المهجر في أستراليا وكندا وألمانيا.

 مستند  مستند 11::
موقع الناجيات المئة الالتي تم اجراء مقابالت معهنموقع الناجيات المئة الالتي تم اجراء مقابالت معهن

 مستند  مستند 22::
تعيش تعيش ٥6٥6 ناجية في مخيمات النزوح في إقليم كردستان ناجية في مخيمات النزوح في إقليم كردستان

الالتي يسكنن  مخيمات النزوح في إقليم كردستان

من يسكن خارج العراق 

الالتي رجعن الى سنجار 

تلعفر 

1

5629

1٤

خانكي

كبرتو 1

كبرتو2

قاديا

مام رشان 

شاريا

بعدرى

بيرسفي

إسيان

دهوك

شيخان

122
2

2

16

127
5

٤

3
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 مستند  مستند 33::
تعيش تعيش 2٩2٩ ناجية خارج العراق ناجية خارج العراق

 مستند  مستند ٤٤::
عادت عادت 1٤1٤ ناجية الى سنجار  ناجية الى سنجار 

استراليا

كندا 

المانيا
56 29

1٤

11

10

8

تل بنات

زورافا

سنوني

حردان

بوريك

سنجار

3
2

2

1
1

5

باإلضافة إلى مقابلة الّناجيات، التقت يزدا مع معنّيين آخرين، منهم ثالثة نشطاء ومدافعين عن حقوق اإلنسان، 
يمثل كّل منهم جماعًة مختلفة: المسيحّيين والشباخ والتركمان. كما أجرت يزدا مقابالت مع الّسّيد حسين كورو 
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من مكتب إنقاذ اإليزيديين المختطفين )يشار إليه فيما بعد باسم »مكتب المختطفين اإليزيديين«( في 23 ديسمبر 
2020 ومّرة ثانية في 1٧ يناير 2021. ويرتبط هذا المكتب في حكومة إقليم كردستان التي لعبت دوًرا في تحرير اآلالف 

من األيزيديين الذين اختطفهم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام. وتهتّم هذه الهيئة )هذا المكتب( 
بالمحفاظة على اإلحصاءات المتعّلقة باألشخاص اّلذين تّم إنقاذهم وبالمفقودين منذ عام 201٤. وبناًء على عمله، تّم 
اختيار مكتب المختطفين اإليزيديين لدعم تنفيذ خّطة المنحة. والتقت يزدا أيًضا بممّثل عن وزارة الهجرة والمهجرين 

في دهوك في 2٧ كانون الثاني 2021.

إستراتيجّية إنتقاء المشاركات في البحثإستراتيجّية إنتقاء المشاركات في البحث
يَن المنحة  تواصلت مجموعة من حوالي 30 ناجية بيزدا في سبتمبر 2020، وقد قّررن مناصرة الّناجيات الّلواتي لم يتلقَّ

ا مجموعة غير رسمّية على تطبيق واتسآب WhatsApp لمشاركة المعلومات المتوّفرة حول مخّطط  بعد. وأنشأوا سوًيّ
المنحة. وافقت الّناجينات الثالثين جميعهّن على إجراء مقابلة مع يزدا من أجل هذا الّتقرير، كما تواصلن مع ناجيات 

 WhatsApp إضافّيات استوقفن المعايير المذكورة أعاله للمشاركة في الّلقاءات. ولعبتا إحدى الّناجيات في مجموعة
دور صلة وصل رئيسة مع الّناجيات، فسّهلت وأّمنت مشاركة أغلبّيتهّن في هذه الّلقاءات.

العمل الميدانيالعمل الميداني
 أجرى محاورو ومدّونو يزدا المقابالت بين سبتمبر وديسمبر 2020 وهم من أصحاب الخبرة.

وإذ تعّذر إجراء المقابالت الّشخصّية بأمان بسبب جائحة كورونا، انعقدت الّلقاءات عبر الهاتف وُبِذَلت الجهود الّلازمة 
لضمان أخالقّيات البحث، وسّرّية جميع الّناجيات وسالمتهّن الّنفسّية واإلجتماعّية.

 الّلغة الّلغة
 أجرَيت المقابالت بالّلهجة الشنكالّية الكورمانجّية أو بالعربّية، حسب تفضيل كل ناجية.

أخالقّيات البحثأخالقّيات البحث
أتت المشاركة في لقاءات جمع البيانات طوعّية تماًما وبناًء على موافقة المشاركات. احترمنا جميع اإلجراءات الّلازمة 

لضمان معايير البحث األخالقي الّصارمة، بخاّصة وأّن المشاركات ضعفاء للغاية. وأّكدنا لهّن جميًعا على حجب 
 هوّياتهّن الكاملة، فلم نذكر األسماء في نتائج البحث إحتراًما لخصوصّيتهّن.

باإلضافة إلى ذلك، وعندما دعت الحاجة، استفادت الّناجيات ذوات اإلحتياجات الخاّصة من نظام إحالة يزدا إلى الّدعم 
 الّنفسي واإلجتماعي وإلى العالج.

ويخضع الباحثون والمدّونون في يزدا بانتظاٍم للّتدريب حول أخالقّيات البحث والّتعاطي مع الّناجيات.
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المستفيدات من المنحةالمستفيدات من المنحة
جميع الناجيات الالتي استلمن المنحة ايزيدييات والناجيات من المكونات األخرى غير مشموالت بالمنحة.  قال ممثل 

دائرة الهجرة و المهجرين موضحا أن المنحة تشمل الناجيات من جميع المكونات مبدئيًا لكن هذه الوجبة تركز على 
الناجيات االيزيدييات ألنهن األكثر تضررًا و أضاف بأن المنحة ستشمل الناجيات من المكونات األخرى لكنه لم يستطيع 

ان يحدد موعدا. تم التأكيد على هذه النقطة بموجب قرار ٧3٥ )أنظر لما ورد أعاله( و التي توضح بأن المنحة ستعطى 
لكل ناجية نازحة نجت من تنظيم داعش اإلرهابي بما فيهم االيزيديات و األخريات أيضا. أكد على ذلك مضيفًا “المنحة 

 تقتصر على الناجيات فقط االن و قد تشمل الناجيين أيضا في المستقبل.
  

السيدة رنين طاهر سعيد عضو مجلس أدارة شلومو أكدت على عدم إستالم اية ناجية من المكون المسيحي هذه 
المنحة و  قالت “أن الحكومة تقوم بأهمال الناجيات من المكون المسيحي و لم تطلب معلوماتهن الشخصية. لذا 

أناشد صانعي القرار بأن يقوموا بتوزيع هذه المنحة بشكل متساٍو على جميع الناجيات ألن جميعهن مررن بنفس 
 المعاناة في قبضة داعش بغض النظر عن انتمائهن العرقي و الديني”. ٥ 

فيما أكد مدير متكب شؤون الماجييات االيزيدييات أن المنحة ال تقتصر فقط على الناجيات االيزيديات بل هي حق 
لجميع الناجيات بغض النظر عن دينهن و انتمائهن العرقي و أضاف أن مكتب شؤون الناجيات قام بتسجيل أسماء 1٥ 

ناجية من المكون المسيحي وبأنهن سيستلمن المنحة خالل الوجبة الثانية من التوزيع.6    

قالت السيدة همان رمزي مهمد من منظمة توالي التركمانية  بأنه ليست هناك اية ناجية من المكون التركماني قد 
استلمت هذه المنحة و أضافت أن قبل عام قامت منظمة توالي التركمانية بكتابة رسالة رسمية مرفقة ب أسماء 

22 ناجية من المكون التركماني الى أالمانة العامة لمجلس الوزراء, وزارة الهجرة و المهجرين و وزارة العمل و الشؤون 
االجتماعية لكن لم يتم الرد عليها”.٧  

قالت نائب مركز العدالة لحقوق األنسان و رئيسة المجلس األستشاري النسائي السيدة أمل غازي جاسم  “ليست 
هناك ناجية من مكون الشبك قد استلمت هذه  المنحة و هذا أيضا بسبب أهمال الحكومة و اضافت “أن االعراف 

 أالجتماعية لدى مجتمع الشبك كانت تمنعهن من المطالبة بحقوقهن. ”٨

و أخيرا قال ممثل دائرة الهجرة و المهجرين بأن 3,000 ناجية قدمت للمنحة و ٨٥٨ منهن قد أستلمن و أوضح بأنه لم 
تكن جميع الطلبات المقدمة مستوفية لشروط المنحة و انهم اختاروا الطلبات المكتملة التي تضمنت جميع الوثائق 
المطلوبة و أضاف “نحن نستلم األسماء بشكل عشوائي من مكتبة شؤون المختطفين. كنا نخطط أن نستمر بالتوزيع 

لجميع المقدمين لكن تم تأجيلها بسبب الوضع األقتصادي و الوباء.”

تحليل المستجدات

٥تم اجراء مقابلة مع السيدة رنين طاهر في ال1٨ من شهر فبراير من عام 2020.

6اجريت مقابلة مع حسين كورو في ال23 من ديسمبر عام 2020

٧تم اجراء مقابلة مع السيدة همان رمزي ماهمد في ال1٥ من فبراير من عام 2020 

٨أجريت مقابلة مع السيد اسكندر محمد أمين في2٧ من شهر يناير عام 2021 في دائرة الهجرة والمهجرين
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التوصياتالتوصيات
اختيار األسماء بشكل عشوائي يسبب الكثير من األحباط و األرتباك لدى الناجيات, لذا خالل االجتماع مع ممثل دائرة 

الهجرة و المهجرين يزدا طالبت بأن تكون مشاركة في عملية األختيار ألنه بدون شك يزدا قادرة على مساعدة دائرة 
الهجرة و المهجرين ألعطاء األولوية للحاالت الطارئة و لتضمين العوائل التي ال احد من افرادها قد استلم المنحة الى 

اآلن. دائرة الهجرة و المهجرين رحبت بهذه الفكرة و طالبت يزدا بالتنسيق مع مكتب شؤون الناجيات االيزديات ألنها 
 الجهة الرئيسية التي تعمل على هذا الموضوع. 

و أيضًا تم توصية توسيع نطاق المنحة لشتمل جميع الناجيين و الناجيات من داعش بغض النظر عن االنتماء العرقي, 
الدين, الجنس, و العمر. 

االفتقار إلى التوعيةاالفتقار إلى التوعية
ُبغيَة التقديم على المنحة, من المهم جدًا أن يكون المستفيدين المؤهلين على علم بوجودها. كما موضح أعاله,  

من مجموع 100 ناجية تم اجراء مقابالت معهن, 11 منهن لم يكن على دراية بوجود المنحة  و ٨٩ منهن كن على علم 
بها النهن استلمن المنحة)الفئة أ( او قدمن عليها لكن محاولتهن لم تأتي بنتيجة )الفئة ب(.

الناجيات ال11 الالتي لم تسمعن عن وجود المنحة “لم نكن على دراية بوجود المنحة و لم نسمع عنها ابدا.” 
احداهن قالت, “لم يخبرني احد, لو كنت اعلم, كنت سأندم عليها”) هي ناجية أيزيدية تبلغ من العمر 23 سنة 

وتعيش حاليًا في قرية تلعزير في سنجار(. هناك احتمالية أن عدد الناجيات الالتي لسن على علم بوجود المنحة اكبر 
بكثير. 

تم سؤال الناجيات ال٨٩ من الفئة أ و ب عن الطريقة التي من خاللها سمعن بوجود المنحة.

ُقدمت الخيارات التالية للناجيات:
مكتب شؤون الناجيات األيزيديات  

أفراد المجتمع ومن ضمنهم أفراد العائلة  
اإلعالم  

المنظمات  
أخرى )أعطاء معلومات عن المصدر(  

من مجموع ٨٩, ٧1 منهن أجبن بأن أفراد المجتمع أعلموهن باألمر أما 13 منهن سمعن عنها من ِقبل مكتب شؤون 
الناجيات و٨ منهن سمعن الخبر من اإلعالم.



يزدا 12

إحدى الناجيات قالت بأنها سمعت عن المنحة من أفراد المجتمع وكذلك مكتب شؤون الناجيات فيما قالت إثنتان 
بأنهما حصلتا على المعلومات من الجتمع  وكذلك اإلعالم.

ُتشير المستجدات إلى أن المصدر الرئيسي للمعلومات حول المخطط هو المجتمع نفسه وأن التوعية حول مخطط 
المنحة كانت محدودة جدًا من قبل السلطات المعنية.

هناك بضعة مقاالت فقط المتوفرة عن هذا الموضوع:
 ُنشرت المقاالت باللغة العربية من ِقبل Ezidi2٤ ٩ , المنبر اإلعالمي الرئيسي لأليزيديين وكذلك قناتي Rudaw  و

 .10 kurdistan2٤ 

و تتوفر مذكرة على موقع مجموعة العمال العاملين )RWG( 11 العراق.

رغم أن المجتمع المدني ومن ضمنِه المنظمات غير الحكومية عادة ما تكون حلقات وصل فعالة في المجتمع لكن 
ال يبدو أن السلطات قد قامت بحث  أي’ منظمة لتشرف على عملية األعالم عن المنحة و تنفيذها. منظمة يزدا لديها 
عالقات كثيرة وقوية مع المنظمات غير الحكومية المعنية باألعمال اإلنسانية إال أننا كيزدا لم نصادف أيًا منها وهي 

تعتني بشأن هذه المنحة.

خالل اللقاء مع ممثل دائرة الهجرة والمهجرين, يزدا سألته عما إذا كان هنالك رقم مخصص بتقديم المعلومات 
حول المنحة إذا أردن اإلستفسار عن حالة طلبهن المقدم أو إذا كانت لديهن أسئلة. رد بأنه لم يكن هناك رقم هاتف 

في دائرة الهجرة مخصص للمنحة ولكن كان بإمكان الناجيات التواصل مع مكتب شؤون الناجيات12.
  

بناءًا على قاعدة البيانات, إن مكتب الناجيات االيزيدييات بقوم باالتصال بالناجيات لتخبرهن بانه تم اختيارهن إلستالم 
المنحة. باإلضافة الى ان دائرة الهجرة و المهجرين تقوم بعرض أسماء المستفيدات من المنحة في مكتبهم و يمكن 

التشاور مع الزوار حول قائمة األسماء.  

أخيرا,غالبًا ما تكون معلومات الناجيات الالتي على علم بالمنحة غير مكتملة أو خاطئة )تحقق أسفل الصفحة(. 

التوصياتالتوصيات
االفتقار الى التوعية حول المنحة تسبب الكثير من اإلحباط للناجيات وعوائلهن.  يبدو بأن ال دائرة الهجرة و المهجرين 

و ال مكتب شؤون الناجيات االيزيديات قد نظمت توعية سليمة في المخيمات و مواقع التواصل االجتماعي. يجب 
ان تكون التوعية شاملة و توضح سبب إعطاء المنحة, معايير التأهيل و عملية التقديم. يجب اخبار الناجيات بشكل 

شخصي في حال تم اختيارهن الستالم المنحة و ال يجب عرض اية قائمة ألسباب تتعلق بالسرية وخوفًا على 

https://ezidi24.com/ar/?p=26587 هنا Ezidi2٩مقال باللغة العربية عن موقع ٤

 10مقال باللغة العربية عن Kurdistan2٤ هنا 

 -https://www.kurdistan24.net/ar/story/13793العراق-يطلق-منحة-الناجيات-اإليزيديات-والبالغة-مليوني-دينار 
 http://iraqrecovery.org/Files/2039/2142.pdf هنا RGW Iraq 11

12تم إجراء مقابلة مع اسكندر محمد أمين في ال2٧ من يناير 2021.
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سمعتهن أثناء إستالم المال.   يجب ان يكون باستطاعة الناجيات طرح األسئلة  التي  لديهن. 

لهذا السبب تم توصية الجهات المعنية للقيام بتنظيم حملة توعية بشأن هذا الموضوع مع اشراك المنظمات و 
المجتمع أيضًا إضافة الى تخصيص رقم هاتف لهذه المنحة. 

الفئة )أ( - الناجيات التي قدمن للمنحة و استلمتها الفئة )أ( - الناجيات التي قدمن للمنحة و استلمتها 
من مجموع 100 ناجية,  3٨ منهن اكدن بأنهن استلمن المنحة. هذه ال3٨ ناجية هن جزء من ال٨٥2 ناجية الالتي 

استفدن من المخطط  بين شهري أبريل و حزيران من عام 201٩. جميع الناجيات الالتي استلمن المنحة هن ايزيديين 
واعمارهن  بين 16 الى ٤3 عام.

تم توجيه هذه األسئلة الى الناجيات فئة) أ(:
ما هي الوثائق التي بحوزتِك لتقديمها لغرض استالم المنحة؟  

هل تم اعطاؤِك أي توضيح عمن الذي يعطيِك المنحة و لماذا؟ اذا كان الجواب, نعم, يرجى تزويدنا بالتفاصيل.  
ما هي األجراءات التي كنِت ستغيرينها من عملية التقديم للمنحة  لو كنِت في موضع المسؤولية  و لماذا؟   

ما هي األجراءات التي أتخذت عند استالمِك للمنحة؟ )على سبيل المثال, هل كان عليِك إعطاء أي بيان؟ هل     
تم أخذ صور لِك؟  

هل شعرِت بعدم االرتياح او الخوف في أي وقت خالل التقديم الى المنحة و استالمها؟  
  هل تعرفين شخصيًا اية ناجية لم تستلم المنحة؟ اذا كان الجواب نعم, ما هو السبب وراء عدم استالمها؟

..11 ما هي الوثائق التي طلبت منكن تقديمها لغرض اتسالم المنحة؟ ما هي الوثائق التي طلبت منكن تقديمها لغرض اتسالم المنحة؟

عندما تم سؤال الناجيات عن أية وثائق قمن بقديمها لوزارة الهجرة و المهجرين في دهوك لغرض استالم المنحة, 
ذكرت ال3٨ ناجية الوثائق و المعلومات التالية.

نسخة من هوية األحوال المدنية العراقية  
نسخة من الجنسية  

نسخة من جواز السفر  
رقم الهاتف  

صور شخصية  

تسع من الناجيات أعطت نسخة من هوياتهن, الجنسية, و البطاقة التموينية. فيما 6 ناجيات فقط قمن بأعطاء نسخة 
من هوياتهن و جنسياتهن. بينما أربعة منهن قمن بأعطاء نسخة من هوياتهن فقط. اثنتان منهن أعطتا نسخة من 
هوياتهن, جنسياتهن, و صورهن. واحدة منهن أعطت نسخة من هويتها, نسخة من جنسيتها و جواز سفرها. اربعة 

.1

.2

.3

.٤ 

.٥

.6
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منهن لم يتذكرن الوثائق التي قمن بتقديمها وثالثة منهن لم يعرفن الن بعض أعضاء عوئلهن قدموا وثائقهن بدال 
عنهن. 

لم تذكر أي من الناجيات شيئًا عن إستمارة للتقديم وأكد ممثل دائرة الهجرة والمهجرين بأنه لم تكن هناك إستمارة 
للتقديم 13 , أكد بأن لدى جميع الناجيات ملف في قاعدة بيانات مكتب شؤون الناجيات وأن دائرة الهجرة والمهجرين 

تستلم هويات  و أسماء المقدمات على المنحة فقط. وأن الناجية المقدمة على المنحة تأتي إلى دائرة الهجرة 
والمهجرين فقط عندما تكون المنحة جاهزة للتسليم.

الوثائق التي يجب تقديمها ليست واضحة و تتغير من ناجية الى أخرى.  اقترح ممثل مكتب الناجيات االيزيديات بأن دائرة 
الهجرة و المهاجرين تخلق عوائق للناجيات من خالل رفض الهويات القديمة اوغير الواضحة وأضاف بأن دائرة الهجرة 
و المهجرين رفضت رسائلنا لعدة مرات ألنها كانت مكتوبة باللغة الكوردية بالرغم من أن اللغة الكوردية تعتبر لغة 

رسمية في العراق. و ختم كلمته قائال بأنه كان من المفترض ان تستلم ٨٩٩ ناجية هذه المنحة إال أن ٨٥٨ منهن فقط 
إستلمنها ألن ال٤1 االخريات واجهن عوائق في تقديم الوثائق المطلوبة1٤.  

أوضح ممثل دائرة الهجرة و المهجرين  بأنه لم يكن على دراية بالصعوبات التي تواجهها الناجيات وأن دائرة الهجرة 
والمهجرين تقبل الوثائق باللغتين العربية والكردية طالما أن اللغتين معتمدتين رسميًا.

توصياتتوصيات
أوصت يزدا السلطات المعنية على طلب نوع واحد فقط من الوثائق وتسهيل إجراءات العملية للناجيات الالتي لديهن 

وثائق قديمة أو غير واضحة. 

في حال عدم توفر أي وثائق لدى الناجية تقترح يزدا أن تتحقق دائرة الهجرة والمهجرين من هوية الناجية من خالل 
إستشارة رئيس عشيرتها مثال او التحقسق من خالل البطاقة التموينية التي تتضمن أسماء جميع افراد االسرة. 

13أجريت مقابلة مع اسكندر محمد في ال2٧ من 2021

1٤أجريت مقابلة مع حسين كورو في ال23 من ديسمبر عام 2020.
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22.  هل تم اعطاؤِك أي توضيح عمن يعطيكن المنحة و لماذا؟ اذا كان الجواب بنعم يرجى تزويدنا .  هل تم اعطاؤِك أي توضيح عمن يعطيكن المنحة و لماذا؟ اذا كان الجواب بنعم يرجى تزويدنا 
 بالتفاصيل بالتفاصيل

 “لم يخبرني أحد.” “لم يخبرني أحد.”

 - ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 23 عام, تعيش حاليا في مخيم قاديا في تل أزر,  سنجار

الناجيات الالتي إستلمن المنحة لم يكنَّ على علٍم بالجهِة المانحة. في الحقيقة, 3٥ ناجية من اصل  من 3٨ الالتي 
أجريت مقابالت معهن واستفدن من المنحة لم يكّن يعلمنَّ من يعطي ولماذا يستلمن لمرة واحدة فقط  واالغلبية 

قلن “لم يخبرني أحد.” في بعض األحيان, اعتقدت الناجيات بأن هذه المنحة هي نفسها منحة مليون و نصف دينار 
 عراقي )حوالي 1,200 دوالر امريكي( التي تمنح للنازحين عند عودتهم الى مناطقهم.

الهوية, الجنسية والبطاقة التموينية

الهوية والجنسية

ال أعلم

الهوية

ال أتذكر 

ال أعلم- فرد من العائلة قدم على المنحة نيابة عني

الهوية, الجنسية, جواز السفر والبطاقة التموينية 
باألضافة الى رقم الهاتف 

الهوية  والجنسية و جواز السفر

الهوية والجنسية ورقم الهاتف

الهوية والجنسية و صور

الهوية والبطاقة التموينية والصور 

111
1

2

9

6

6

٤

٤
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 مستند  مستند ٥٥::
ما هي الوثائق التي ُطلبت منكن لغرض اتسالم المنحة؟ما هي الوثائق التي ُطلبت منكن لغرض اتسالم المنحة؟
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ثالث ناجيات فقط قلن بانهن استلمنا المنحة حيث قالت إحداهن “ بعد ما استلمت بعض الناجيات المنحة في 
أربيل بعض األشخاص اخبروهن بأن الحكومة العراقية كانت تعطيهن المنحة لكن لم يكّن يعلمّن من 

ِقبل أية وزارة او دائرة يتم منحها .” )ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 2٤ عام, تعيش حاليا في مخيم قاديا في إقليم 
 كوردستان.(

فيما قالت مستفيدة أخرى بأن شخص ما تحدث معها عن المنحة و قام بتوضحيها لكنها لم تستطيع أن تتذكر من 
كان ذلك الشخص وماذا قال لها. قالت ناجية أخرى بأنها إستلمت المنحة ألنها كانت ناجية وأوضحت بأنها حصلت 

 على هذه المعلومات من شخص إيزيدي كانت تعرفُه شخصيًا وكان يعمل في مكتب شؤون الناجيات.

 بالتالي فعدم المعرفة بهذه المنحة مرتبط بتقصيرالقائمين على إدارة هذه المنحة.

قال ممثل دائرة الهجرة و المهجرين بأن مبلغ المنحة يقدر ب مليوني دينار عراقي و يتم اسنالمه من قبل الكفيل او 
الناجية أما منحة المخصصة للعائدين فهي مليون و نصف مليون دينار عراقي و يتم استالمه من قبل رب األسرة و 

أكد بأن ال يجب أن يكون هناك مخالطة بين المنحتين ألن المبالغ مختلفة.

توصياتتوصيات
من المهم جدا أن تكون الناجيات على علٍم بسبب استالمهن للمنحة والجهة المانحة ألن هذا َسُيشِعرهنَّ بالدعم  

وسيثقفهن حول حقوقهن. عالوة على ذلك,  يجب أن يذكر لهن أثناء األستفسار أن المنحة مختلفة عن المنح 
والمساعدات األخرى. 

 مجددا, بأستطاعة الجهات المعنية تخويل هذا االمر الى المنظمات التي لها عالقة مباشرة مع الناجيات.

 مستند  مستند 66::
هل تم اعطاؤِك أي توضيح عمن يعطيكن المنحة و لماذا؟ اذا كان الجواب بنعمهل تم اعطاؤِك أي توضيح عمن يعطيكن المنحة و لماذا؟ اذا كان الجواب بنعم,, يرجى تزويدنا  يرجى تزويدنا 

بالتفاصيلبالتفاصيل

ال

نعم

35

3
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33. ما هي األجراءات التي كنِت ستغرينها من عملية التقديم على المنحة  لو كنِت في موضع . ما هي األجراءات التي كنِت ستغرينها من عملية التقديم على المنحة  لو كنِت في موضع 
 المسؤولية  ولماذا؟  المسؤولية  ولماذا؟ 

“يجب أن تكون هناك معلومات افضل حول هذه المنحة. فقط أريد أن أعرف لماذا لم يقوموا “يجب أن تكون هناك معلومات افضل حول هذه المنحة. فقط أريد أن أعرف لماذا لم يقوموا 
 بأعطاء هذه المنحة لجميع الناجيين و الناجييات.” بأعطاء هذه المنحة لجميع الناجيين و الناجييات.”

 - ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 16 عامًا, تعيش حاليًا في حردان, سنجار

تم سؤال المستفيدات عما إذا كّن سيغيرن أية إجراءات لو كن في موضع المسؤولية؟

من مجموع 3٨ مستفيدة, أجابت 2٥ منهن بأنهنَّ لم يكنَّ سيقمن بتغييرأية إجراءات.

فيما ذكرت خمسة منهن بأن المنحة يجب أن ُتعطى لجميع الناجيين والناجيات وقالت إحداهن “بأن المنحة يجب 
أن تقدم لألطفال و القاصرين بغض النظر عن جنسهم”. ) ناجية أيزيدية تبلغ من العمر 1٧ سنة وتعيش حاليًا في 

مخيم خانكي للنازحين(.

ناجيتان إثنتان طلبتا بتنظيم أفضل حيث ذكرت إحداهما “يجب ان يكون هناك توضيحات حول المنحة, لو لم 
يقم زوجي بالذهاب الى مكتب شؤون الناجيات, ربما لم أكن ألستلم المنحة ألنني لم أكن على دراية بها.” 

)ناجية أيزيدية , 23 عام, و تعيش حاليًا في مخيم خانكي بأقليم كوردستان.(  فيما قالت الناجية األخرى “يجب أن 
تكون هناك معلومات افضل حول هذه المنحة. فقط أريد أن أعرف لماذا لم يقوموا بأعطاء هذه المنحة 

لجميع الناجيين و الناجييات.” ) ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 16 عامًا, تعيش حاليًا في حردان, سنجار.(

التعليقات التالية للناجيات توضع بعض التقصيرات المتواجدة في منحة الناجيات:
قالت إحدى الناجيات: “إحتجت شخصًا ليتكفل لي )يتم توظيف الكفيل من قبل المحكمة عندما    

تكون الناجية قاصرة او تعيش خارج البالد( لغرض إستالم المنحة  لذا يجُب إعطاء المنحة دون    
اللجوء الى كفيل”.  )ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 26 عامًا, تعيش حاليا في المانيا.( بينما قالت احداهن:     

“يجب أن يتم تسهيل اإلجراءات  خاصة للناجيات القاصرات.” )ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 2٤ عامًا    
تعيش حاليا في مخيم بيرسفي بأقليم كوردستان.(  

و قالت ناجية : “يجب ان ال تكون هناك إهانة من قبل العاملين في دائرة الهجرة و المهجرين. شعرت    
باألهانة عندما قدمت للمنحة خاصة بسبب الطريقة التي تمت مخاطبتهي بها.” )ناجية ايزيدية تبلغ    

من العمر 2٤ عام, تعيش حاليا في مخيم قاديا بأقليم كوردستان.(  
قالت إحدى الناجيات: “يجب أن ال يكون هناك إعالم و قنوات تلفزيونية أثناء إستالم المنحة.” )ناجية    
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ايزيدية تبلغ من العمر 26 عامًا, تقطن حاليًا في مخيم خانكي للنازحين بإقليم كوردستان.(  
ذكرت ناجية : “السلطات القائمة على المنحة يجب أن تقبل وثائق الناجيات حتى اذا كانت غير     

مكتملة و يجب تسهيل األمر للناجيات الالتي يعشنَّ في الخارج.” )ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 26عاما    
وتعيش حاليا في مخيم قاديا بأقليم كوردستان.(    

ذكرت إحداهن: “يجب أن يكون بمقدور الناجيات الالتي يسكننَّ خارج العراق إستالم المنحة بواسطة    
حساب بنكي في بلد اقامتهن ألن في بعض األحيان يقوم البعض من أقاربهن بإستالم المبلغ    

بدال منهن لكنهم ال يرسلون لهن المبلغ كامال.”  و أضافت “اذا كان يجب علي أن أسافر لكي أستلم   
المال, فأنني سأصرف أكثر من مبلغ المنحة على السفر. من األفضل أن يقوموا بأعطاء المال لنا هنا أو 

إرساله لنا.” ) ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 30 عامًا, تعيش حاليًا في استراليا.( ممثل دائرة الهجرة و المهجرين علق 
على هذا الموضوع قائاًل أن التقديم و استالم المنحة يتم عن طريق السفارات العراقية في الدول التي تقيم فيها 

الناجيات. ويمكن للناجيات توقيع طلب لتمكين لشخص أخر من إستالم الملغ بدالهن. 

التوصياتالتوصيات
يجب أن تتغير اإلجراءات لكي تتوافق مع احتياجات الناجيات. أوال, يجب ان يتم األعالن عن توزيع المنحة ألنه بدون ذلك 

لن يكون لدى الناجيات علم بأن لديهن حق التقديم للمنحة وكيف و شروط التقديم. 

 ثانيأ, نفس األجراءات يجب أن تنطبق على جميع الناجيات و يجب أن ُتنفذ بطريقة تقتصرعلى الناجية فقط. يجب 
إعطاء دورات تعليمية لموظفي دائرة الهجرة و المهجرين إذا كان ذلك ضروريًا. أوضح ممثل دائررة الهجرة والمهجرين 

أن فريقه يتضمن أربعة او خمسة موظفين من أقسام مختلفة :) القانون, أدارة, و قاعدة البيانات.( مع أخذ التوازن 
بين الجنسين بعين األعبار.) اثنتان منهن كانتا من األناث و كانتا تشكالن فريقًا في حال شعرت ناجية ما بعدم االرتياح 

للتحدث لموظف من الذكور.( و قال بأنهم اخذوا دورات تعليمية و يعرفون كيف يتعاملون مع الناجيات رغم أن 
هذه خطوة جيدة إال أن هذا الموضوع يحتاج للكثير من العمل. على سبيل المثال, من الممكن تنظيم ورشات عمل 

للناجيات من قبل موظفي دائرة الهجرة و المهجرين و موظفي المنظمات الذين يملتكون خبرة.

أخيرأ يجب أن تكون هناك سرية  تامة في اإلجراءات و ال يجب حضور االعالم إال بموافقة الناجيات. ممثل دائرة الهجرة 
و المهجرين علق بهذا الشأن قائال ليس هناك حضور لإلعالم و أنه حضر في أربيل ذات مرة ألن ذلك كان حدثًا رئيسيًا 
و ألن الوزير كان حاضرًا. و أضاف: “يحضر اإلعالم في بعض األحيان لكن ال يتم أخذ الصور و ال يتم اجراء أية مقابلة من 

دون أخذ الموافقة.”  يجب التحقق من النقطة األخيرة و يجب إعطاء إرشادات واضحة للصحفيين.
35
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٤٤. عندما إستلمت المال. عندما إستلمت المال,, ماذا كانت األجراءات التي اتخذت؟ ماذا كانت األجراءات التي اتخذت؟

لم أالحظ أحدًا يأخذ صورًا لي ولكن بعد عودتي الى المنزل أخبرني الجيران بأنهم رأوني على لم أالحظ أحدًا يأخذ صورًا لي ولكن بعد عودتي الى المنزل أخبرني الجيران بأنهم رأوني على 
 التلفازعندما كنت أستلم المنحة.” التلفازعندما كنت أستلم المنحة.”

 - ناجية أيزيدية تبلغ من العمر3٥ سنة وتعيش حاليًا في مخيم قاديا للنازحين, أقليم كردستان العراق

بين فترتي تقديم الوثائق المطلوبة واستالم المنحة, الناجيات اضطررن الى االنتظار عدة أيام في بعض االحيان ولكن 
في اغلب االحيان كان عليهن االنتظار لعدة أشهر. دائرة الهجرة والمهجرين لم تدلي بمعلومات للمستفيديات عن 

إطار زمني متوقع بين فترتي تقديم الوثائق المطلوبة واستالم المنحة.1٥ 

تتم عملية إستالم المنحة في دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك وهي المرة الوحيدة التي تذهب فيها الناجيات 
إلى دائرة الهجرة والمهجرين.16 

 مستند  مستند ٧٧::
ما هي األجراءات التي كنِت ستغرينها من عملية التقديم للمنحة  لو كنِت في موضع ما هي األجراءات التي كنِت ستغرينها من عملية التقديم للمنحة  لو كنِت في موضع 

المسؤولية  و لماذا؟المسؤولية  و لماذا؟

ال شيء 

إعطاء المنحة لكل الناجيين/الناجيات

تواصل افضل

قبول الوثائق التي فيها نقص ما, وتسهيل االجراءات 
لالتي يسكن خارج العراق 

تسهيل عملية تقديم واستالم المنحة للناجيات 
الالتي يسكنن خارج العراق وكذلك للقاصرات 

تجنب اإلهانة

رفض تسليم المنحة بالوكالة

منع حضور األعالم
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علق ممثل مكتب الناجيات اإليزيديات على هذا قائال بأنه في البداية كان من المقرر أن يتم توزيع المنحة الى الناجيات 
في مكتبه. على أية حال, بعد أن تم توجيه بعض االنتقادات على وسائل التواصل االجتماعي) بعض النشطاء 

االيزيديين قالوا ربما يقوم المكتب باستغالل المنحة(, طلب من مكتب الهجرة والمهجريين ان تتولى مهام التوزيع 
على أن يكون لمكتبه دور اإلشراف كما أنه أشار الى أن بعض الناجيات الزلن يعتقدن بأن مكتبه يقوم بعملية التوزيع.1٧

اثناء استالم المنحة من مكتب الهجرة والمهجريين, أكدت 1٥ ناجية بأنه لم تكن هناك أية إجراءات محددة. فيما 
اوضح 11 مستفيدة بأنهن قمن بتوقيع وثيقة للتأكيد على أنهن قمن بإستالم المنحة. تم السماح لواحدة منهن أن 

تبصم باإلصبع ألنها غير دارسة. إحدى الناجيات أضطرت الى  أن تقدم نسخة من هويتها إضافة الى التوقيع فيما 
الحظت إحداهن إلتقاط الصور لها إضافة الى التوقيع. قالت ناجية اخرى بأنها أعطت نسخة من هويتها وتوقيعها 

وكذلك تم التقاط صورة لها. لم تستطع اي من الناجيات ان توضح سبب التقاط الصور لهن. قالت إحداهن “لم 
أالحظ أحدًا يأخذ صورًا لي ولكن بعد عودتي الى المنزل أخبرني الجيران بأنهم رأوني على التلفازعندما كنت 

أستلم المنحة.” )ناجية أيزيدية تبلغ من العمر3٥ سنة وتعيش حاليًا في مخيم قاديا للنازحين, أقليم كردستان 
العراق( 

لم تكن ٤ ناجيات تمتلكن أية معلومات عن اإلجراءات ألن شخص من العائلة قام باالستالم بالنيابة عنهن. طلب من 
اثنتان منهن ان يقدمن هوياتهن فقط. بينما تم اجرى مقابالت مع اثنتان ألنهما إعتقدتا بأن ذلك كان جزء من العملية 

فيما ُطلب من إحداهن تزويد هويتها الشخصية وكذلك الجنسية. 

لم يتوجب على أيٍّ من الناجيات أن تقدم بيان وهذا شيء جيد ألن ذلك يعني تجنب إلحاق صدمات جديدة ال 
ضرورة لها ألن مكتب الناجيات اإليزيديات لديه قصصهن في قاعدة بياناتها. ورغم ذلك, قالت اثنتان بأن اإلعالم مع  

الكاميرات كان حاضرًا عندما ذهبن الستالم االموال وطلبوا منهن إجراء المقابالت وكذلك تم التقاط الصور لهن دون 
أخذ موافقتهن. 

أكد ممثل دائرة الهجرة والمهجرين بأن الناجيات لسن بحاجة إلى توقيع أية وثائق عند إستالم المنحة. يتم أخذ بصمة 
اإلصبع من خالل مستند جاهز من ثم يتم التأكد من الهوية. 1٨ مكتب الناجيات األيزيديات يطالب بالوثائق للتأكد من 

هوياتهن وأنهن فعاًل ناجيات ولسن يدعين ذلك فحسب. 1٩

توصياتتوصيات
يجب أال يتم السماح ألي جهة إعالمية بالتواجد في مكتب دائرة الهجرة والمهجرين خالل إستالم الناجيات للمنحة. 

إذا كانت الجهات اإلعالمية مصرة فيجب أن يكون هنالك إتفاق مع الناجيات الالتي يردن التحدث إلى اإلعالم والظهور 
 أمام العامة لفعل ذلك في جلسة أخرى. 

35
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وجود الجهات اإلعالمية ينتهك خوصية  الناجيات ويمس بكرامتهن في مكان يجب أن تكون مصالحهن هي األولوية 
األولى.

٥٥. هل شعرت بعدم االرتياح بطريقة ما او الخوف خالل عملية التقديم للمنحة او استالمها ؟. هل شعرت بعدم االرتياح بطريقة ما او الخوف خالل عملية التقديم للمنحة او استالمها ؟

“تمنيت لو أنهم وزعوا المنحة في دهوك وليس اربيل“تمنيت لو أنهم وزعوا المنحة في دهوك وليس اربيل,, شعرت بعدم االرتياح بوجود اإلعالم أثناء  شعرت بعدم االرتياح بوجود اإلعالم أثناء 
 إستالم المنحة.” إستالم المنحة.”

 - ناجية أيزيدية تبلغ من العمر 26 عاما وتعيش حاليًا في مخيم قاديا للنازحين, أقليم كردستان العراق

فيما بعد تم سؤال الناجيات ال3٨ ما اذا كن قد شعرن بعدم االرتياح او الخوف في اي وقت خالل عملية التقديم 
للمنحة واستالمها وكذلك تم السؤال عن السبب في حال كانت اإلجابة )نعم(. 

أجابت 30 ناجية ب)ال( وأضافت احداهن بأن ال شيء من ذلك القبيل حدث معها شخصيا ولكنها أوضحت “أعرف 

 مستند  مستند ٨٨::
عندما قمت باستالم المالعندما قمت باستالم المال,, ماذا كانت األجراءات؟ )على سبيل المثال ماذا كانت األجراءات؟ )على سبيل المثال,, هل توجب عليكن أعطاء أية  هل توجب عليكن أعطاء أية 

بياناتبيانات,, هل تم تصويركن؟( هل تم تصويركن؟(

ال أجراءات 

التوقيع فقط 

ال اعلم ) شخص من العائلة استلم نيابة عنهن(

نسخة من الهوية فقط

نسخة من الهوية والتوقيع 

نسخة من الهوية والجنسية 

التوقيع, نسخة من الهوية مع اتخاذ الصور 

مقابالت اعالمية 

تم اتخاذ التوقيع والتقاط الصور 

5
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ناجية كانت قد أتت من خارج العراق قبل فترة إلستالم المنحة فقام مسؤول من دائرة الهجرة والمهجرين 
بإهانتها وقال لها بأن عليها أن  تشعر بالخجل لكونها أتت من خارج  العراق إلستالم المنحة.” )ناجية 

أيزيدية تبلغ من العمر 26 عاما وتعيش حاليًا في مخيم قاديا للنازحين, أقليم كردستان العراق(. ذكر ممثل مكتب 
الناجيات اإليزيديات بأنه شاهد إحدى موظفات الطاقم في دائرة الهجرة والمهجرين ذات مرة وهي  تسيء معاملة 

المستفيدات لذلك قام باإلبالغ عنها وتم تصريحها من وظيفتها.20

أجابت ناجية ب)نعم( وأضافت “تمنيت لو أنهم وزعوا المنحة في دهوك وليس اربيل, شعرت بعدم االرتياح 
بوجود اإلعالم أثناء إستالم المنحة.” )ناجية أيزيدية تبلغ من العمر 26 عاما وتعيش حاليًا في مخيم خانكي 

للنازحين, أقليم كردستان العراق(. 

 أجابت سبعة ناجيات ب)نعم( دون إعطاء اسباب محددة. 

66. هل تعرفين ناجيات أخريات ممن لم يستلمن المنحة؟ أن كان الجواب نعم فما هي األسباب وراء . هل تعرفين ناجيات أخريات ممن لم يستلمن المنحة؟ أن كان الجواب نعم فما هي األسباب وراء 
ذلك؟ ذلك؟ 

“نعم“نعم,, اعرف ناجيات كثيرات ممكن لم يستلمن المنحة اعرف ناجيات كثيرات ممكن لم يستلمن المنحة,, وال احد منا يعلم السبب. إبنتاي اإلثنتان وال احد منا يعلم السبب. إبنتاي اإلثنتان,,  

كال

نعم, دون تعليق

نعم, مع تعليق

 مستند  مستند ٩٩::
هل شعرت بعدم االرتياح بطريقة ما او الخوف خالل عملية التقديم للمنحة او استالمها ؟هل شعرت بعدم االرتياح بطريقة ما او الخوف خالل عملية التقديم للمنحة او استالمها ؟

30
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 وزوجات أبنائي وعمتي جميعهن ناجيات ولم تستلم أحداهن المنحة الى  االن وزوجات أبنائي وعمتي جميعهن ناجيات ولم تستلم أحداهن المنحة الى  االن,, وال نعلم لماذا.” وال نعلم لماذا.”

 - ناجية إيزيدية تبلغ من العمر 3٩ سنة وتعيش حاليا في استراليا 

في النهاية, تم سؤال المستفيدات ال3٨ ما اذا كن يعرفن ناجيات أخريات ممن لم يستلمن المنحة مع ذكر األسباب 
 وراء ذلك اذا كانت اإلجابة )نعم(. 

أجابت 33 مستفيدة بأنهن يعرفن ناجيات لم يستلمن المنحة بينهن أخواتهن، زوجات اخوانهن، بناتهن، بنات 
أعمامهن، عماتهن وأصدقائهن. “نعم, اعرف ناجيات كثيرات ممكن لم يستلمن المنحة, وال احد منا يعلم 

السبب. أبنتاي االثنتين, وزوجات أبنائي وعمتي جميعهن ناجيات ولم تستلم أحداهن المنحة الى  االن, وال 
 نعلم لماذا.” )ناجية إيزيدية تبلغ من العمر 3٩ سنة وتعيش حاليا في استراليا(. 

لم تكن لدى 31 منهن أية معلومات حول االسباب التي تقف وراء عدم استالم تلك الناجيات للمنحة. أستطاعت اثنتان 
ان تقدما أسبابًا: أوضحت أحداهن بأن مكتب شؤون الناجيات األيزيديات أخبرها بأن ذلك يعود الى عدم تسجيل اسمها 

للمنحة حتى ذلك الحين بينما واحدة أخرى ارجعت ذلك الى أن كونها قاصرة. ٥ اخريات لم يعرفن نساء أخريات ممن 
لم يستلمن المنحة. 

 مستند  مستند 1010::
هل تعرفين ناجيات أخريات ممن لم يستلمن المنحة؟ أن كان الجواب نعم فما هي األسباب وراء هل تعرفين ناجيات أخريات ممن لم يستلمن المنحة؟ أن كان الجواب نعم فما هي األسباب وراء 

ذلك؟ذلك؟

نعم, وال أعرف السبب 

ال

نعم, وأعرف السبب  31

5
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الفئة )ب( الفئة )ب( –– الناجيات الالتي قدمن على المنحة ولم يستلمنها  الناجيات الالتي قدمن على المنحة ولم يستلمنها 

ذكرت ٥1 ناجية من بين ال100 الالتي تم إجراء مقابالت معهن بأنهن قد قدمن للمنحة ولكنهن لم يستلمنها. تم 
سؤال الناجيات األسئلة التالية بالتتابع: 

لماذا لم تستلِم المنحة؟   
من زودِك بالتوضيحات حول عدم أستالم المنحة؟   

هل كانت التوضيحات مفهومة بالنسبة لِك؟   
ما هي االسئلة المهمة التي تودين الحصول على أجوبة لها؟   

 1 1. لماذا لم تستلِم المنحة؟ . لماذا لم تستلِم المنحة؟ 

“أخبروني بانني تأخرت جدا في التقديم ولكنني لم أكن اعرف حتى بأن علّي التقديم او كيفية “أخبروني بانني تأخرت جدا في التقديم ولكنني لم أكن اعرف حتى بأن علّي التقديم او كيفية 
 فعل ذلك.” فعل ذلك.”

-ناجية إيزيدية تبلغ من العمر 30 سنة وتعيش حاليا في استراليا

تم سؤال الناجيات عن اسباب عدم استالمهن المنحة لحد االن وتم اقتراح أجوبة عدة: 
بسبب نقص الوثائق)حدد(.   

لم  أكن مسجلة في مكتب المختطفات.   
نفاذ المال   

أخرى )حدد(  

اجابت 3٤ ناجية بأنهن لم يعرفن لماذا لم يستلمن المنحة. 

تم إخبار 6 ناجيات بأن عملية توزيع المنحة تتم على شكل وجبات وبأن اسمائهن لم تدرج ضمن القائمة االولى التي 
استلمت المنحة وأن عليهن االنتظار لكن لم يتم إعطاء إطار زمني الية واحدة منهن. تم إخبار احداهن بأنها قدمت 

بشكل متأخر وعليها األنتظار. “أخبروني بانني تأخرت جدا في التقديم ولكنني لم أكن اعرف حتى بأن علّي 
التقديم او كيفية فعل ذلك.” )ناجية إيزيدية تبلغ من العمر 30 سنة وتعيش حاليا في استراليا(

 
تم إخبار ٥ ناجيات بأنه كان هناك نفاذ في االموال. 

تم إخبار ناجيتان بأن توزيع المنحة قد تأجل بسبب الوباء كما قالت أحداهن بأن مكتب شؤون الناجيات األيزيديات 

.1

.2

.3

.٤

)أ ( 
 )ب(

)ج( 
)د(
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أخبرها بأن المال جاهز ولكن تم تأجيل الدفع بسبب الوباء. “أخبرني مكتب شؤون المختطفات بأن المال جاهز 
ولكن بسبب وباء كورونا ال يوجد شيء االن وقالوا بأنهم سيتصلوا بي الحقا. مرت شهور ولم يتصل بي أحد 

الى االن.” )ناجية إيزيدية تبلغ من العمر 22 سنة وتعيش حاليا في سنوني, سنجار(.  

ذكر ممثل دائرة الهجرة والمهجرين بأن السبب وراء ايقاف توزيع المنحة يعود الى ان وزارة الهجرة والمهجرين تنتظر 
إقرار الموازنة الجديدة من قبل البرلمان في بغداد. وأضاف في الوقت ذاته بأن ليس هناك إطار زمني وأن المسألة 

برمتها تعتمد على بغداد وكذلك على ما اذا كان التطبيق مكتمل ام ال.   
 

ذكرت ناجيتان بأن عدم استالمها للمنحة يعود الى كونهما قاصرات. يزدا قامت بإجراء مقابالت مع أربعة ناجيات 
قاصرات ممن قدمن على المنحة وإستلمنها.

أكد ممثل دائرة الهجرة والمهجرين بأن ليس هنالك معاييرعمرية للتقديم للمنحة. رغم ذلك فأن الناجيات الصغيرات 
في العمر يحتجن الى شخص قريب أو شخص لديه وصاية عليهن أن يرافقهن ويساعدهن في التقديم وكذلك 

يستلم المنحة المالية.  

في حين قالت ناجية أخرى بأنها لم تكن مسجلة في مكتب شؤون الناجيات اإليزيديات. بالفعل هنالك بعض 
الناجيات غير المسجالت في قاعدة بيانات دائرة الهجرة والمهجرين وكذلك لدى المنظمات غير الحكومية و ذلك 

يعود الى عدم سماح عوائل بعض الناجيات لهن بتسجيل اسماءهن في قاعدة بيانات دائرة الهجرة والمهجرين وذلك 
لصيانة سمعتهن في المجتمع و نتيجة ذلك فأن الكثير من الناجيات لن تستفيد من المنحة.

توصياتتوصيات
معايير األهلية هي واحدة من الشروط األساسية لكل من يحاول الحصول على هذه المنحة: حصول بعض الناجيات 

على المنحة دون البعض االخر وكذلك أخبار القاصرات بأنهن لسن مشموالت بالمنحة أمر غير مفهوم.

وبالفعل, بعض الناجيات الالتي قمنا بمقابلتهن إستلمن المنحة في حين ان بعض الضحايا من العائلة ذاتها لم 
يستلموا مما يخلق أحباطا شديدا.

يعتقد ممثل مكتب شؤون الناجيات األيزيديات بأن دائرة الهجرة والمهجرين تختار االسماء بطريقة عشوائية بينما 
عبر األخير عن القلق ذاته تجاه مكتب شؤون الناجيات اإليزيديات. 21  يجب توضيح معاييرأالهلية للمنحة بصورة عاجلة 
أستنادا الى اسباب موضوعية )حالة طارئة, تاريخ التحرر من األسر, أعطاء المنحة لفرد واحد من كل عائلى لحين توفر 

المزيد من التمويل... إلى اخره(.  

  21أجريت مقابلة مع حسين كورو في 23 ديسمبر 2020
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عندما تقدم احداهن للمنحة وتدعي بانها ناجية, فنقترح بشدة ان يتم أستشارة مصادر أخرى )لجنة التحقيق وجمع 
االدلة و المنظمات الغير حكومية( إضافة الى قاعدة بيانات مكتب شؤون الناجيات اإليزيديات لقبول او رفض طلب 

متقدمة ما.  

في النهاية, ال يوجد اي أطار زمني ألي دفعات مالية مستقبلية. من المعلوم  أن الوباء العالمي أدى الى تأجيل الكثير 
من النشاطات الحكومية غير أن الغموض حول الخطوات المستقبلية بخصوص المنحة بدأ قبل ظهور الوباء حيث أخر 
دفعة من المنحة حدثت في يونيو 201٩ لذا نحث دائرة الهجرة والمهجرين على اعطاء مهلة زمنية للناجيات وان تكون 

لديها شفافية تجاه ذلك لمراعاة تطلعات الناجيات وعدم خلق الشكوك لديهن. 

 2 2. من قدم لِك توضيحات حول عدم إستالم المنحة؟. من قدم لِك توضيحات حول عدم إستالم المنحة؟

 ال أعرف من قدم لي التفسير” ال أعرف من قدم لي التفسير”

 - ناجية أيزيدية تبلغ من العمر21 سنة وتعيش حاليًا في أستراليا

 مستند  مستند 1111::
ماذا كان سبب عدم إستالمِك؟ ماذا كان سبب عدم إستالمِك؟ 

ال أعرف

ليست على القائمة بعد

أخبروني بأنه لم تعد هناك أموال

الوباء

نقص الوثائق

لم أكن مسجلة لدى مكتب شؤون الناجيات 
األيزيديات

قاصرة
6 3٤

5

112
2
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عند سؤالهن عمن قدم لهن التفسيرات, الغالبية من ال33 ناجية ردت »لم يزودنا أحد بأية تفسيرات.« بينما حصلت 16 
منهن على تفسيرات من مكتب شؤون الناجيات األيزيديات.

أحدى الناجيات ردت “ال أعرف من قدم لي التفسير” )ناجية أيزيدية تبلغ من العمر21 سنة وتعيش حاليًا في أستراليا(. 
ناجية أخرى لم تستطع التذكر.

هذه إشارة أخرى إلى أن هنالك تقصير في تقديم المعلومات الضرورية للمتقدمات والمستفيدات المحتمالت.

33. هل كانت التفسيرات واضحة بما يكفي بالنسبة لِك؟. هل كانت التفسيرات واضحة بما يكفي بالنسبة لِك؟

 “التفسيرات لم تكن واضحة بما يكفي.” “التفسيرات لم تكن واضحة بما يكفي.”

 - ناجية أيزيدية

 مستند  مستند 1212::
من قدم لكن توضيحات حول عدم استالم المنحة؟ من قدم لكن توضيحات حول عدم استالم المنحة؟ 

ال احد

مكتب شؤون الناجيات االيزيديات

ال أتذكر/ ال أعلم 

33

16

2
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من بين ال16 ناجية من الالتي حصلن على تفسيرات, 10 منهن أكدن على وضوح التفسيرات.

6 ناجيات أجبن “التفسيرات لم تكن واضحة بما يكفي.”

 ٤ ٤. ما هي األسئلة المهمة التي تودين الحصول على إجابات عنها؟. ما هي األسئلة المهمة التي تودين الحصول على إجابات عنها؟

 “ لماذا استلمت بعض الناجيات المنحة في حين لم تستلم أخريات؟ يجب أن نحصل على حقوقنا  “ لماذا استلمت بعض الناجيات المنحة في حين لم تستلم أخريات؟ يجب أن نحصل على حقوقنا 
وهذه ابسط حقوقنا. لماذا يرهقوننا لهذه الدرجة  لماذا إستلمت أمي وزوجة أخي المال بينما لم وهذه ابسط حقوقنا. لماذا يرهقوننا لهذه الدرجة  لماذا إستلمت أمي وزوجة أخي المال بينما لم 

 أستلم؟”  أستلم؟” 

)ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 21 عامًا وتعيش حاليا في استراليا.(

أخيرًا, تم سؤال الناجيات عما إذا كانت هناك أسئلة ُيردن إجابات لها.

31 منهن قلن بأن لسيت لديهن أسئلة.

11 ناجية قلن “ سؤالي هو لماذا لم أستلم المنحة حتى اآلن؟”

 مستند  مستند 1313::
هل كان التفسير واضحًا كفايًة بالنسبة لِك؟هل كان التفسير واضحًا كفايًة بالنسبة لِك؟

نعم

كال

10

6
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إحدى الناجيات أضافت “ لَماذا لم نستلم المنحة بعد؟ لماذا ال يعطوننا حقوقنا؟ كنت قد إستعرت المال 
ألدفع فدية إبنتي [دفعت المال لمهرب إلعادة إبنتها], وأتساءل, كيف سأدفع هذا الدين إن لم أستلم 

المنحة” )ناجية أيزيدية تبلغ من العمر ٤6 سنة وتعيش حاليًا في كندا(.

٩ من الناجيات طالبن بتوضيحات حول عدم استالمهن للمنحة حين استلمت الناجيات االخريات. اضافت ناجية “كنت 
أمل أن يكون هذا التوزيع عاداًل لتستلم جميع الناجيات المنحة بشكل متساو بدون تمييز.” ) ناجية ايزيدية 
تبلغ من العمر 30 عاما, وتعيش حاليا في استراليا.( و إضافت ناجية أخرى “ لماذا استلمت بعض الناجيات المنحة 

في حين لم تستلم أخريات؟ يجب أن نحصل على حقوقنا وهذه ابسط حقوقنا. لماذا يرهقوننا لهذه 
الدرجة  لماذا إستلمت أمي وزوجة أخي المال بينما لم أستلم؟” )ناجية ايزيدية تبلغ من العمر 21 عامًا وتعيش 

حاليا في استراليا.(

تشير كل هذه المالحظات من الناجيات الى أن هنالك حاجة الى تفسير و توضيح األهلية. قد ينتهي المطاف ببعض 
الناجيات الى االعتقاد بأن هناك تفرقة بين الناجيات وأن الجرائم التي ارتكبت بحقهن ليست مهمة كالجرائم التي 

ارتبكت بحق الناجيات الالتي استلمن المنحة. 

 مستند  مستند 1٤1٤::
ما هي األسئلة المهمة التي ُتريدين أجوبة عليها؟ما هي األسئلة المهمة التي ُتريدين أجوبة عليها؟

ال توجد أسئلة

لماذا لم نستلم المنحة؟

لماذا إستلمت بعض الناجيات المنحة فيما لم 
تستلم أخريات؟

3111

9
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رغم كونها دفعة مالية لمرة واحدة إال أن منحة مليوني ديناٍرعراقي المقررة للناجيات األيزيديات تعتبر جهدا جديرا 
بالثناء قامت بِه الحكومة العراقية بهدف دعم وإستشفاء الناجيات.

على اية حال, التأثير الكامل للمنحة يبقى بعيد التحقيق لقلة التوضيحات حول اإلجراءات وكذلك االفتقار إلى رؤية 
 واضحة عن المخطط. 

تعتبر الناجيات فئة حساسة ورفع آمالهن من خالل مبالغ مالية كهذه دون معلومات واضحة قد يؤثر بشكل كبير 
في إعادة ثقتهم بالمؤسسات العراقية. أضافة الى ذلك, أن اإلفتقار إلى معايير أهلية ثابتة ومنشورة يخلق الحيرة. 

ذلك ينشأ سابقة غير مشجعة في تقديم التعويضات لناجيات العنف الجنسي القائم على السراع من خالل توفير 
هذه المنحة لبعض الناجيات دون البعض اآلخر دون أسس ملموسة. ال يوجد سبب وجيه حول عدم شمول الرجال 

واألطفال األيزيديين ضمن المستفيديين من المنحة. يجب أن يتسع نطاق المنحة لتشمل جميع ضحايا تنظيم الدولة 
اإلسالمية بغض النظرعن العرق, الدين, الجنس والعمر. أخيرًا, يجب أال تكون المنحة ذريعة للتغطية األعالمية دون 

موافقة مسبقة من الناجيات. 

يجب تعزيزعناصرعملية التقديم للمنحة كإعطاء تعريف للمستفيدات, معاييراألهلية و إجراء تقييم المنحة سيؤكد 
فعاليته و صيانة شرعيته. حاليا, العوائق الرئيسية امام هذا هي التنسيق الضعيف بين المؤسسات المركزية واألقليمية 

التي تنفذ المشروع وكذلك نقص الجهد المبذول في إطالع المستفيدات المحتمالت على المنحة.  

الخالصة



31برنامج مؤقت الغاثة ضحايا العنف الجنسي القائم على الصراع في العراق

توصيات للحكومة العراقية:توصيات للحكومة العراقية:
ضمان تنسيق أفضل بين الوزارات واللجان العاملة على إصالح األضرار.  

تفعيل قانون الناجيات األيزيديات من قبل البرلمان العراقي.  
شمل جميع الناجيات والناجيين بصرف النظرعن الخلفيات الدينية, الجنسية أو األجتماعية في جميع المنح    

الهادفة الى إعادة التأهيل الفردي أو الجماعي المقدمة من الحكومة.  

توصيات لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية:توصيات لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية:
عقد إجتماعات تنسيقية بين دائرة الهجرة والمهجرين في اربيل و مكتب شؤون الناجيات اإليزيديات.   

العمل بشفافية فيما يخص معايير أختيار الذين سوف يستلمون المنحة والذين لن يستلموها )معايير أهلية(.  
إشراك مؤسسات ومنظمات أخرى في عملية تحديد وانخراط المستفيدات )المحتمالت(.  

إعالم المتقدمين عن سبب عدم توفير المنحة بعد اآلن وما هي الخطوات القادمة التي سيتم إتخاذها.  
توضيح طبيعة المنحة )من يدفعها والمبلغ( وتميزها عن المنح اآلخرى )خصوصًا منحة العودة( و     

المساعدات األخرى.  
التعجيل في توفير المنحة للناجيات الالتي قدمن عليها.  

تسهيل عملية التقديم حيث أن العديد من الناجيات لديهم إما نقص في الوثائق أو لم تتبقى معهم أي    
منها.  

شمل جميع الناجيات والناجيين من تنظيم الدولة اإلسالمية دون النظر في العرق, الدين, الجنس والعمر.  
تدريب جميع الموظفيين الذين يعملون عن كثب مع الناجيات والناجيين على كيفية العمل على نهج يركز    

على الناجيات لكي ال يشعرن بالدونية اثناء التقديم على المنحة.  

توصيات لوزارة الداخلية في إقليم كردستان ومكتب شؤون المفقوديين:توصيات لوزارة الداخلية في إقليم كردستان ومكتب شؤون المفقوديين:
إتباع نهجا استباقيا في تحديد القضايا المتعلقة بتنفيذ المنحة مثل متابعة  عملية اختيار المستفيدين مع    

وزارة الهجرة والمهجرين, توقيت توزيع  المنحة, و الى اخره .  
بالتنسيق مع دائرة الهجرة والمهجرين, إجراء فعاليات التواصل والتوعية إلعالم الناجيات عن أدوار الهئات    

المختلفة في مشروع منحة الناجيات, العملية و المعايير األهلية )قد يتم ذلك عن طريق مناشير, ملصقات او    
خطوط االتصال المباشر(.   

توصيات للمجتمع الدولي:توصيات للمجتمع الدولي:
دعم جهود المناصرة للتاكد من أن جميع الناجيات تستلم هذه المنحة ومنح أخرى مخصصة لهن.  

دعم المؤسسات المشاركة في مشروع منحة الناجيات عن طريق المساعدات التقنية وبناء القدرات.  

توصيات
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توصيات للمنظمات غير الحكومية:توصيات للمنظمات غير الحكومية:
تثقيف الناجيات حول هذه المنحة وتوضيح الفرق بين هذه المنحة واألنواع اآلخرى من المساعدة.  

مساعدة الناجيات في عملية التقديم على المنحة.  
التنسيق مع السلطات المعنية إلبقاء الناجيات على إطالع بالتقدم الذي يحصل في عملية تقديمهن على    

المنحة: أي تغير, تأخير أو خلل قد يحصل في عملية توزيع المنحة هذه.  
مشاركة الخبرات مع الجهات الحكومية التي يعنى عملها بالناجيات من خالل بناء قدرات حول كيفية دعم    

الناجيات دون اإلساءة إليهن أو إيذاءهن.  
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