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ــرة  ــدأ أن الهج ــزم مبب ــرة و تلت ــدة للهج ــم املتح ــة األم ــي وكال ــرة )IOM( ه ــة للهج ــة الدولي املنظم

ــة  ــل املنظم ــة، تعم ــة دولي ــة حكومي ــع. وكمنظم ــن واملجتم ــد املهاجري ــة تفي ــانية واملنظم اإلنس

الدوليــة للهجــرة مــع رشكائهــا يف املجتمــع الــدويل مــن أجــل: املســاعدة يف مواجهــة التحديــات 

التشــغيلية للهجــرة وتعزيــز فهــم قضايــا الهجــرة وتشــجيع التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة مــن 

خــال الهجــرة والحفــاظ عــى الكرامــة اإلنســانية ورفاهيــة املهاجريــن. 

ــة  ــن آراء املنظم ــرورة ع ــر بال ــن وال تع ــي آراء املؤلف ــر ه ــذ ا التقري ــا يف ه ــر عنه اآلراء املع

الدوليــة للهجــرة. و إن املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر هــي ألغــراض املعلومات العامــة فقط. 

ــرة.  ــة للهج ــة الدولي ــل املنظم ــن قب ــمي م ــول الرس ــة أو القب ــي املصادق ــدود ال تعن ــامء والح األس

ــدر  ــات ق ــذه املعلوم ــة ه ــى دق ــاظ ع ــراق إىل الحف ــرة يف الع ــة للهج ــة الدولي ــعى املنظم تس

اإلمــكان، ولكنهــا ال تقــدم أي مطالبــة رصيحــة أو ضمنيــة بشــأن اكتــامل ودقــة ومامئــة املعلومــات 

املقدمــة مــن خــال هــذا التقريــر.

املنظمة الدولية للهجرة

مجمع يونامي )ديوان ٢( املنطقة الدولية، بغداد، العراق

 iomiraq@iom.int

 iraq.iom.int

هذا التقریر مرخص من قبل جويل بور.

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق – ٢0٢1

ــام  ــه يف نظ ــور أو تخزين ــذا املنش ــن ه ــزء م ــاج أي ج ــادة إنت ــوز إع ــة ال يج ــوق محفوظ ــع الحق جمي

اســرتجاع أو إرســاله بــأي شــكل أو بــأي وســيلة ســواء إلكرتونيــة أو ميكانيكيــة أو نســخ مســتندات أو 

تســجيل أو بطريقــة أخــرى دون إذن خطــي مســبق مــن النــارش.
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امللخص التنفيذي

اعتمــد العــراق مؤخــرًا قانــون الناجيــات األيزيديــات - وهــو قانــون تاريخــي يحــدد 

وينــص عــى مجموعــة مــن مزايــا جــر الــرر  للناجيــات مــن رصاع داعــش، وال ســيام 

ــزاع.  ــط بالن ــي املرتب ــف الجن ــن للعن ــايئ تعرض ــات ال ــات األيزيدي ــاء والفتي النس

ــة  ــر واضح ــج غ ــذ الرنام ــة بتنفي ــددة املتعلق ــل املح ــزال التفاصي ــك، ال ت ــع ذل وم

ــج  ــم الرنام ــن يف تصمي ــن املحتمل ــاركة املتقدم ــتلعب مش ــر. س ــد كب إىل ح

وتنفيــذه دوًرا مهــاًم يف نجاحــه. عــى الرغــم مــن أن بعــض املبــادرات الســابقة 

قــد جمعــت صانعــي القــرار والناجــن واملجتمــع املــدين مًعــا، إال أن برنامــج 

ــن  ــن األيزيدي ــة لاجئ ــب الخاص ــة املطال ــن تلبي ــا م ــد أيًض ــب أن يتأك ــرر يج ــر ال ج

الذيــن تــم تهجرهــم قــًرا خــارج أرايض العــراق بســبب مخــاوف مــن االضطهــاد 

والعواقــب املدمــرة لإلبــادة الجامعيــة. يذكــر قانــون الناجيــات األيزيديــات الطلبــات 

الــواردة مــن خــارج العــراق، مــام يشــر إىل وجــود إرادة سياســية لتضمــن الناجــن 

ــة  ــاة متأني ــع مراع ــذ م ــة التنفي ــم عملي ــي تصمي ــك، ينبغ ــع ذل ــن. وم ــن الاجئ م

ــول. ــة الوص ــر وإمكاني لضــامن التواف

باالعتــامد عــى مقابــات شــبه منظمــة مــع 13 امــرأة أيزيديــة، يقــدم هــذا 

التقريــر ملحــة عامــة عــن مطالــب التعويــض للنســاء األيزيديــات اللــوايت يعشــن 

ــتقبل.  ــذه يف املس ــد وتنفي ــون الجدي ــق بالقان ــام يتعل ــن في ــا وآرائه يف أملاني

ــاص  ــانية الخ ــص اإلنس ــج الحص ــن برنام ــزء م ــم ج ــت مقابلته ــن مت ــخاص الذي األش

ــادن فورمتبــورغ الــذي تــم اإلعــان عنــه يف عــام 2014  بالقبــول اإلنســاين يف ب

ــن  ــال األيزيدي ــاء واألطف ــي للنس ــي واالجتامع ــي والنف ــم الطب ــم الدع لتقدي

ــا. ويختتــم  ــاٍج إىل أملاني ــه 1100 ن الذيــن نجــوا مــن داعــش، والــذي وصــل مــن خال

ــرر  ــر ال ــذ ج ــل تنفي ــن أج ــرار م ــاع الق ــة لصن ــات ملموس ــم توصي ــر بتقدي التقري

واصــدار الترشيعــات الثانويــة )التعليــامت(.

ــذه  ــن ه ــزء م ــم كج ــت مقابلته ــن مت ــا الذي ــون يف أملاني ــون األيزيدي ــه الناج وج

الدراســة مطالبهــم بجــر الــرر  إىل العــراق، والتــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا 

بغــض النظــر عــن نيتهــم يف العــودة. كــام طالبــوا بــإدراج الرجــال واألطفــال 

األيزيديــن وكذلــك الناجــن مــن املجتمعــات األخــرى يف نطــاق برنامــج جــر 

ــة  ــاس الحاج ــى أس ــات ع ــد األولوي ــات إىل تحدي ــارت اإلجاب ــك، أش ــع ذل ــرر. وم ال

والخطــورة حيــث طلــب الكثــرون تعويضــات للناجــن األيزيديــن يف العــراق أوالً.

مــن بــن املطالــب الرئيســية، شــدد الذيــن متــت مقابلتهــم عــى اســتعادة 

ــودة،  ــول دون الع ــي تح ــق الت ــة العوائ ــب اوالً معالج ــك، يج ــع ذل ــكات . وم املمتل

والدخــل  التحتيــة  والبنيــة  األساســية  والخدمــات  األمــن  إىل  االفتقــار  وخاصــة 

ــا.  ــع باملزاي ــن التمت ــك م ــاف ذل ــوا بخ ــن يتمكن ــن ل ــنجار ألن الناج ــادي يف س امل

واألهــم مــن ذلــك، أن معالجــة هــذه الحواجــز ليــس فقــط مــن خــال برامــج جــر 

الررجــر الــرر ولكــن عــى نطــاق أوســع ميكــن أن يســاعد يف منــع تكــرار 

ــة،  ــغ األهمي ــرًا بال ــهرية أم ــات ش ــكل مدفوع ــى ش ــض ع ــد التعوي ــع. يع الفظائ

ــا للناجــن  ليــس فقــط للناجــن يف العــراق الذيــن يعيشــون يف فقــر ولكــن أيًض

الذيــن يعيشــون يف أملانيــا، لدعــم التمكــن االقتصــادي لهــم. بالنظــر إىل األرضار 

متعــددة األوجــه الناشــئة عــن العنــف الجنــي املرتبــط بالنــزاع، أعطــى الناجــون 

ــارة  ــم اإلش ــي. ت ــي واالجتامع ــم النف ــيام الدع ــل وال س ــادة التأهي ــة إلع األولوي

اىل التعليــم والتوظيــف كعنــارص حاســمة لدعــم الناجــن ليــس فقــط يف إعــادة 

بنــاء حياتهــم ولكــن أيًضــا يف التعامــل مــع الصدمــات. كان املطلــب األكــر تكــراراً 

هــو بــدء عمليــات البحــث واإلنقــاذ ألولئــك الذيــن مــا زالــوا يف األرس. كــام أعــرب 

الناجــون عــن الحاجــة امللحــة الســتخراج جميــع املقابــر الجامعيــة، وتحديــد الرفــات، 

ــايل  ــم امل ــا، والدع ــامء الضحاي ــن أس ــي( ع ــس التدريج ــي )ولي ــان الجامع واإلع

واللوجســتي لزيــارة العــراق للمشــاركة يف آليــات العدالــة وجــر الررجــر الــرر. 

تضمنــت املطالــب إجــراءات رمزيــة ومنهــا عمليــات إعــادة الدفــن املناســبة وفًقــا 

للطقــوس األيزيديــة والتامثيــل والنصــب التذكاريــة للمقابــر الجامعيــة لتكريــم 

الضحايــا، واالعــراف الرســمي باإلبــادة الجامعيــة وإعــان 3 أغســطس يوًمــا وطنيًــا. 

يجــب محاكمــة الجنــاة مبوجــب الجرائــم الدوليــة والتدابــر املعتمــدة لضــامن 

ــامت. ــن يف املحاك ــة للناج ــاركة اآلمن املش

الرئيســية  الناجيــات األيزيديــات يلبــي العديــد مــن املطالــب  يبــدو أن قانــون 

للناجــن األيزيديــن يف أملانيــا. يجــب أن تهــدف الترشيعــات الثانويــة   إىل التنفيــذ 

ــرة  ــات املتأث ــن واملجتمع ــاركة الناج ــن. إن مش ــول الناج ــور ح ــع واملتمح الري

بالنــزاع واملجتمــع املــدين يف تحديــد تفاصيــل إجــراءات جــر الرروتنفيذهــا 

أمــر أســايس لضــامن إمكانيــة الوصــول مــن قبــل جميــع الناجــن، وخاصــة أولئــك 

الذيــن يعيشــون يف داخــل وخــارج أرايض العــراق. يتطلــب إنشــاء آليــات التقديــم 

تقــوم  أن  الفوائــد  إىل  الناجــن  الاجئــن  وصــول  لدعــم  والتوزيــع  والتحقــق 

ــا  ــا كدولــة مضيفــة أيًض الحكومــة العراقيــة بتطويــر حلــول مبتكــرة. ميكــن ألملاني

أن تقــدم دعــاًم كبــرًا للناجــن يف الحصــول عــى مزايــا جــر الــرر التــي يوزعهــا 

ــراق. الع

صورة	١:	رابر	عزیز/ املنظمة	الدولية	للهجرة،	عراق
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I. مقدمة

ــط  ــي املرتب ــف الجن ــن العن ــة م ــكال مختلف ــات ألش ــاء والفتي ــت آالف النس تعرض

بالنــزاع )CRSV( أثنــاء النــزاع الــذي أعلنتــه الدولــة اإلســامية )داعــش( يف العــراق. 

كان العنــف الجنــي املرتبــط بالنزاعــات، غالبًــا يف شــكل الزيجــات القريــة 

واالســتعباد الجنــي والعنــف الجنــي املرتبــط بالنــزاع، منتــرًشا بشــكل خــاص يف 

ــى  ــدة حت ــواح عدي ــن ن ــتمرة م ــزال مس ــي ال ت ــن، والت ــة لأليزيدي ــادة الجامعي اإلب

يومنــا هــذا. كان لهــذه االنتهــاكات آثــار طبيــة ونفســية واجتامعيــة مدمــرة عــى 

حيــاة الناجــن ، وتــزداد ســوًءا مــع االســتجابة غــر الكافيــة.1 ومــا يُعقــد مــن ذلــك أن 

اآلالف مــن الناجــن األيزيديــن أُجــروا عــى الفــرار مــن منازلهــم والبقــاء نازحــن 

حتــى يومنــا هــذا، مــام زاد مــن ضعفهــم ودرجــة تعرضهــم للخطــر.

مــن بــن 400 ألــف شــخص نزحــوا قــراً مــن ســنجار بســبب هجــوم داعــش املســلح 

ــم  ــازح يف إقلي ــف ن ــن 200 أل ــر م ــزال أك ــطس 2014، ال ي ــدأ يف آب / أغس ــذي ب ال

ــا  كردســتان العــراق .2 غالبيــة هــؤالء النازحــن هــم مــن األيزيديــن ويُجــرون حاليً

عــى العيــش يف ظــروف غــر إنســانية يف وحــول مخيــامت النازحــن يف 

دهــوك. دفعــت املخــاوف مــن االضطهــاد أعــداًدا كبــرة مــن األيزيديــن إىل طلــب 

اللجــوء خــارج العــراق. وصــل 1100 نــاٍج، غالبيتهــم مــن النســاء واألطفــال األيزيديــن، 

إىل أملانيــا عــر برنامــج الحصــص الخــاص للقبــول اإلنســاين يف بــادن فورمتبــورغ، 

ــن  ــد م ــادر العدي ــام غ ــة. ك ــادرات مامثل ــن مب ــك الح ــذ ذل ــرى من ــذت دول أخ ونف

ــام  ــر. بين ــة باملخاط ــة املحفوف ــر النظامي ــرة غ ــرق الهج ــر ط ــراق ع ــن الع الناج

ــن  ــد م ــى العدي ــن، ال يتلق ــض الناج ــة لبع ــات معين ــة خدم ــدول املُضيف ــدم ال تق

األفــراد، وخاصــة أولئــك الذيــن ال يحملــون وثائــق، أي شــكل مــن أشــكال الدعــم وال 

يزالــون يعانــون مــن تأثــر االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، والتــي تتفاقــم بســبب 

ــع. ــاج يف املجتم ــات يف االندم ــال األرسي، وتحدي ــر واالنفص الفق

ظهــرت جــر الــرر، باعتبارهــا أكــر آليــة عدالــة انتقاليــة ملموســة لدعــم شــفاء 

الناجــن، كمطلــب مشــرك عــر عنــه الناجــون، وكذلــك الجهــات الفاعلــة يف 

املجتمــع املــدين التــي تدعــم الناجــن منــذ الــراع. بصفتــه الدولــة املســؤولة 

ــزام بإعــان مــرشوع قانــون  ــدأ العــراق عمليــة الوفــاء بهــذا االلت عــن اإلصــاح ،3 ب

الناجيــات )النســاء(4 األيزيديــات مــن قبــل رئيــس حكومــة العــراق برهــم صالــح يف 

نيســان / أبريــل 2019. وكان هــذا القانــون أول محاولــة عراقيــة لتوفــر جــر الــرر 

للناجــن مــن رصاع داعــش عــى وجــه التحديــد، وشــملت عــدًدا مــن اإلجــراءات مثــل 

الخدمــات النفســية والطبيــة، واإلســكان، واألرض ، وجــر الــرر، والتعليــم ، وتدابــر 

ــن أرس  ــات م ــات األيزيدي ــرى للناجي ــد الذك ــاء وتخلي ــطة إحي ــش، وأنش ــب العي كس

داعــش.5   إن تعقيــد أو شــمولية برنامــج التعويــض املقــرح ، أي حقيقــة أنــه يجمع 

ــع  ــون واملجتم ــه الناج ــاد ب ــد أش ــة ، ق ــرر املختلف ــر ال ــكال ج ــن أش ــدد م ــن ع ب

ــاق  ــى اإلط ــع ع ــم ترشي ــه "أه ــوه بأن ــون، ووصف ــطون األيزيدي ــدين والناش امل
ــراق .6 ــار الع ــته يف إط ــب مناقش ــذا يج ــراق، ل ــن يف الع ــق باأليزيدي ــام يتعل في

وبحســب القوانــن العراقيــة، يجــب أن ميــر مــرشوع القانــون بثــاث "قــراءات" قبــل 

أن يصــوت عليــه مجلــس النــواب، ميكــن خالهــا إدخــال تعديــات عــى النــص. تــم 

ــة يف  ــو 2019، والثاني ــون يف يولي ــرشوع القان ــراءة األوىل مل ــن الق ــاء م االنته

نوفمــر 2020،. تــم اعتــامد القانــون أخــرًا يف 1 مــارس 2021 وتــم التصديــق عليــه 

ــال  ــن خ ــون، م ــذا القان ــي ه ــدي بتبن ــع األيزي ــاد املجتم ــارس 2021   ؛7 أش يف 8 م

التأكيــد أيًضــا عــى أن هــذه "خطــوة أوىل" وأنهــا "ال تحــل كل يشء" .8 يف حــن 

أن هــذا القانــون يوفــر إطــاًرا مهــاًم لإلنصــاف ويظهــر اإلرادة السياســية ملعالجــة 

األرضار الناشــئة عــن رصاع داعــش، إال أنــه يف الواقــع ليــس الحــل للعدالــة لإلبــادة 

الجامعيــة األيزيديــة. باإلضافــة إىل آليــات العدالــة االنتقاليــة األخــرى التــي يجــب 

ــه  ــى وج ــة ع ــة الجنائي ــرر، العدال ــر ال ــع ج ــق م ــن ومتس ــكل متزام ــا بش اتباعه

الخصــوص، ســيتم تحديــد نجــاح القانــون وفًقــا ملــدى كفايتــه وفعاليتــه ورسعتــه.  

ــاركة  ــك مش ــا ش ــب ب ــال  يتطل ــب والفع ــرر املناس ــر ال ــكل ج ــا يش ــم م 9 إن فه

ــه. ــج يف تصميم ــن للرنام ــن املحتمل املتقدم

عــى الرغــم مــن أن مــرشوع القانــون قــد تــم انتقــاده يف البدايــة بســبب عــدم 

ــن  ــا م ــد م ــك إىل ح ــح ذل ــم تصحي ــد ت ــودته األوىل فق ــن يف مس ــاركة الناج مش

خــال الجهــود الحديثــة يف جمــع صنــاع القــرار والناجــن و املجتمــع املــدين يف 

ــورات  ــن املنش ــدد م ــا ع ــاك أيًض ــا. كان هن ــراق مًع ــتان الع ــم كردس ــراق وإقلي الع

التــي تركــز عــى تصــورات العدالــة ومطالــب جــر الــرر للمجتمعــات التــي كانــت 

ــون  ــرشوع القان ــات مل ــة إىل تحلي ــن، باإلضاف ــيام األيزيدي ــش، وال س ــة داع ضحي

طلــب األيزيديــون الذيــن نجــوا مــن جرائــم داعــش مــراًرا وتكــراًرا اإلشــارة إليهــم بـــ "الناجــن". متاشــياً مــع هــذا املطلــب، سأســتخدم مصطلــح "الناجــي" يف التقريــر بغــض النظــر عــن . 1
ــة". ــح "الضحي ــتخدام مصطل ــة باس ــوص القانوني ــارات إىل النص ــتثناء اإلش ــس، باس الجن

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، النزوح املطول يف العراق: إعادة النظر يف فئات حواجز العودة، 2021. 2

وفقــا اللتزاماتــه الناشــئة عــن العديــد مــن املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين، يجــب عــى العــراق تقديــم جــر الــرر ألولئــك الذيــن تنتهــك حقوقهــم. كارا . 3
ســاندوفال ومريــام بوتيــك، جــر الــرر لضحايــا النــزاع يف العــراق: الــدروس املســتفادة مــن املامرســة املقارنــة ، مركــز سيســفاير لحقــوق املدنيــن واملجموعــة الدوليــة لحقــوق 

ــات، 2017. األقلي

كلمة أنثى بن قوسن لإلشارة إىل أنه يف حن أن هذه الكلمة غر واردة يف العنوان، فإن  كلمة ناجية باللغة العربية تشر إىل الناجيات.. 4

رئاســة الجمهوريــة ، قدمــت الرئاســة العراقيــة قانــون الناجيــات األيزيديــات إىل الرملــان ملراجعتــه واملوافقــة عليــه يف 28 آذار 2019. وقــد تــم توضيــح معايــر األهليــة مــع التعديــات . 	
الاحقــة عــى القانــون، والتــي ســيتم رشحهــا أدنــاه

محمد رواندوزي، مرشوع قانون عراقي للنساء اإليزيديات، األطفال "األكر أهمية": نشطاء إيزيديون، روداو، 2019. 	

رسى عيل، قانون الناجيات األيزيديات املصدق عليه من قبل الرئيس العراق ، روداو ، 2021.. 7

جو سنيل، العراق يقر قانونا يتناول النساء الناجيات من اإلبادة الجامعية اإليزيدية، املونيتور، 2021. 8

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق يف االنتصــاف وجــر الــرر لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان . 9
واالنتهــاكات الجســيمة للقانــون اإلنســاين الــدويل، 	200.
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https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2017/11/Reparations-in-Iraq-Ceasefire-November-2017.pdf
https://presidency.iq/EN/Details.aspx?id=1343
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هــذه  أبلغــت  وقــد  املامرســات.10   وأفضــل  الــدويل  القانــون  أســاس  عــى 

املصــادر الحكومــة العراقيــة ومجلــس النــواب بالعديــد مــن املطالــب الحاســمة 

ــرر  ــج ال ــع برام ــة يف وض ــر الدولي ــراق واملعاي ــون يف الع ــا الناج ــي أثاره الت

الجامعيــة، والتــي تــم دمــج الكثــر منهــا بعــد ذلــك يف النــص النهــايئ للقانــون.

ومــع ذلــك، بالنظــر إىل اآلالف مــن الناجــن األيزيديــن الذيــن مل يكــن لديهــم 

خيــار ســوى مغــادرة العــراق بســبب الخــوف مــن االضطهــاد والعواقــب املدمــرة 

لإلبــادة الجامعيــة، يجــب ان يضمــن برنامــج جــر الــرر أيًضــا معالجــة مطالــب 

ــد  ــدويل، يجــدر التأكي ــون ال ــن .11 حســب القان ــن املهجري ــن األيزيدي ــة لاجئ معين

عــى أن للناجــن الحــق يف جــر الــرر بغــض النظــر عــام إذا كانــوا أو مل يكونــوا 

يف البلــد املســؤول عــن املعالجــة.12 يف الواقــع، ال يُعفــى مــن التــزام الدولــة 

بتقديــم جــر الــرر إذا كان الضحيــة خــارج الواليــة القضائيــة للدولــة، مبــا يف ذلــك 

ــى  ــوء ع ــي الض ــذا يُلق ــل.13 ه ــد االص ــودة إىل بل ــة للع ــاك ني ــون هن ــا ال تك عندم

ــن  ــن الناج ــب الاجئ ــع مطال ــامىش م ــا يت ــرر مب ــر ال ــج ج ــم برنام ــة تصمي أهمي

الــرر  جــر  عــى  للحصــول  مؤهلــن  الناجــن  جميــع  أن  ورشوطهم،لضــامن 

ــز. ــا دون متيي ــول عليه ــى الحص ــن ع وقادري

مل يكــن هنــاك تركيــز كاٍف عــى املطالــب الخاصــة لاجئــن الناجــن أثنــاء صياغــة 

ــذ،  ــك، أن األســئلة املتعلقــة بالتنفي ــم مــن ذل ــه. واأله ــون وتعديات ــرشوع القان م

وكذلــك، إمكانيــة الوصــول، تظــل دون إجابــة، بالنظــر إىل أن القانــون ال يُفّصــل 

عمليــة التنفيــذ ويــرك ذلــك للترشيعــات الثانويــة. ال يــزال مــن املمكــن معالجــة 

ــم،  ــد إقامته ــى بل ــاًء ع ــج بن ــن الرنام ــن م ــًة الناج ــص رصاح ــتبعد الن ــذه؛ ال يس ه

ويف الواقــع، يذكــر أن املديريــة العامــة لشــؤون الناجيــات األيزيديــات )املديريــة( 

النظــر  للقانــون(  وفًقــا  إنشــاؤها  ســيتم  )التــي  الــرر  جــر  عــن  املســؤولة 

للتعليــامت  العــراق" )املــادة 4/10(.14 ميكــن  الطلبــات "مــن داخــل وخــارج  يف 

ــر  ــكل أك ــح بش ــج أن توض ــذ الرنام ــة بتنفي ــرى املتعلق ــة األخ ــات الثانوي والترشيع

ــا خــارج أرايض العــراق مؤهلــن، وكذلــك  أن الناجــن األيزيديــن املوجوديــن حاليً

ــن. ــول الاجئ ــم وص ــي تدع ــع الت ــق والتوزي ــم والتحق ــراءات التقدي ــاء إج إنش

يف حــن أن املشــاورات ليســت كافيــة يف حــد ذاتهــا لضــامن املشــاركة الهادفة 

والفعالــة، إال أنهــا توفــر طريقــة مبــارشة نســبيًا لجمــع اآلراء األوليــة حــول برنامــج 

ــة  ــة املخصص ــذه الدراس ــل ه ــراء مث ــم إج ــى اآلن، مل يت ــرح. حت ــرر املق ــر ال ج

هــذه  تحديــد  بعــد  األيزيديــن.  الاجئــن  عــى  األيزيديــات  الناجيــات  لقانــون 

الفجــوة الرئيســية، قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق بتكليــف هــذه 

ــف  ــن العن ــن م ــرر للناج ــر ال ــق يف ج ــز الح ــرشوع "تعزي ــن م ــزء م ــة كج الدراس

الجنــي املرتبــط بالنــزاع يف العــراق" الــذي تنفــذه املنظمــة الدوليــة للهجــرة 

ــاين  ــن الث ــذ ترشي ــة من ــا االتحادي ــة أملاني ــن وزارة خارجي ــل م ــراق بتموي يف الع

)نوفمــر( 2020. ويشــكل هــذا التقريــر مخرجــات الدراســة، ويهــدف إىل دعــم 

ــة  ــم ملح ــال تقدي ــن خ ــذا م ــرر وه ــر ال ــج ج ــاركة يف برنام ــن يف املش الناج

عامــة عــن مطالــب جــر الــرر لاجئــن األيزيديــن الذيــن وصلــوا إىل أملانيــا مــن 

خــال القبــول يف برنامــج بــادن فورمتبــورغ، وآرائهــم حــول النــص والتنفيــذ مــن 

قانــون جــر الــرر. كــام يقــدم توصيــات بشــأن تنفيــذ جــر الــرر  لاجئــن الناجــن، 

ــون. ــة بالقان ــامت املتعلق ــة التعلي ــاء صياغ ــرار أثن ــاع الق ــا صن ــر فيه ــي ينظ ل

البحــث والتحديــات والقيــود يف  بنظــرة عامــة عــى منهجيــة  التقريــر  يبــدأ 

البيانــات. ينتقــل إىل تقديــم جــدول زمنــي للتطــورات املحيطــة بقانــون الناجيــات 

األيزيديــات والتعديــات املقرحــة منــذ تقدميــه يف أبريل/نيســان 2019. باالعتــامد 

عــى البيانــات التــي تــم جمعهــا خــال هــذه الدراســة، تقــدم األقســام الاحقــة 

ــادات  ــات واالنتق ــات والتحدي ــج النجاح ــال دم ــن خ ــورغ، م ــادن فورمتب ــج ب أوالً برنام

املفصلــة يف وســائل اإلعــام واألدبيــات، ثــم تأطــر مطالــب جــر الــرر للناجــن 

ــادئ  ــواردة يف املب ــس ال ــا، باســتخدام األس ــن يف أملاني ــن األيزيدي ــن الاجئ م

األساســية واملبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة بشــأن الحــق يف االنتصــاف 

اإلنســان  لحقــوق  الــدويل  للقانــون  الجســيمة  االنتهــاكات  لضحايــا  والجــر 

املتحــدة  األمــم  )مبــادئ  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  انتهــاكات  والخطــرة، 

ــد  ــي ق ــة الت ــا املحتمل ــى القضاي ــوء ع ــايل الض ــم الت ــلط القس ــية(.15 يس األساس

تنشــأ عــن التنفيــذ ويُقــدم االعتبــارات املتعلقــة بضــامن وصــول الاجئــن الناجــن 

إىل جــر الــرر. أخــرًا، يقــدم التقريــر عــدًدا مــن التوصيــات إىل حكومــة العــراق، 

الدوليــة للهجــرة ومنظــامت  )GoG( واملنظمــة  وكذلــك إىل حكومــة أملانيــا 

.)CSOs( املجتمــع املــدين

لجنــة التحقيــق وجمــع األدلــة ، واملشــاورات الخاصــة بجــر الــرر: تعزيــز مشــاركة الضحايــا مــن أجــل تطويــر سياســة تعويــض شــاملة ، 2020 ؛ بايــام أخافــان ، ســاريتا أرشاف ، بــرزان بــارزاين ، . 10
وديفيــد ماتيــاس ، أي عدالــة لإلبــادة الجامعيــة لأليزيديــن؟: أصــوات مــن األســفل ، مجلــة حقــوق اإلنســان الفصليــة 42 )1( ، 2020 ؛ عبــد الــرزاق الســعيدي ، كيفــن كوغلــن ، مصلــح إرواين ، 
وعــد إبراهيــم خليــل ، فونــغ فــام ، وباتريــك فينــك ، ال تنــس أبــًدا: آراء حــول الســام والعدالــة يف املجتمعــات املتــررة مــن النــزاع يف شــامل العــراق ، مبــادرة هارفــارد اإلنســانية ، 2020 ؛ 
فونــج فــام ، نيامــه جيبونــز ، جانــا كاثارينــا دينكينغــر ، فلوريــان جــون ، وباتريــك فينــك ، العدالــة وليــس الصفــح: وجهــات نظــر حــول العدالــة واملصالحــة بــن الاجئــات األيزيديــات يف أملانيــا ، 
مجلــة مامرســة حقــوق اإلنســان 11 )3( ، 2019 ؛ غــويل بــور ، االســتجابة وجــر الــرر عــن العنــف الجنــي املرتبــط بالنــزاع يف العــراق: حالــة الناجــن مــن الركــامن الشــيعة يف تلعفــر ، مركــز 
الــرشق األوســط ، LSE ، 2019 ؛ جــويل بــور ، مــرشوع قانــون جــر الــرر العراقيــة للناجيــات األيزيديــات: املزيــد مــن التقــدم مطلــوب ، مدونــة مركــز الــرشق األوســط يف LSE ، 2019 ؛ مركــز نقابــة 

املحامــن األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ، مــرشوع قانــون جــر الــرر العراقيــة لضحايــا العنــف الجنــي أثنــاء النــزاع: توصيــات لضــامن االمتثــال للمعايــر الدوليــة ، 2020.

يســتخدم هــذا التقريــر مصطلــح الاجــئ عــى النحــو املحــدد يف اتفاقيــة عــام 1	19 املتعلقــة بوضــع الاجئــن وبروتوكولهــا لعــام 7	19 ، كشــخص غــر قــادر أو غــر راغــب يف العــودة إىل . 11
بلــده األصــيل بســبب خــوف مــرر مــن االضطهــاد عــى أســاس العــرق ، الديــن أو الجنســية أو العضويــة يف مجموعــة اجتامعيــة معينــة أو الــرأي الســيايس ، بــرف النظــر عــام إذا كان وضــع 
الاجــئ معرفًــا بــه مبوجــب القوانــن املحليــة ألي بلــد. للحصــول عــى كلمــة تحذيــر بشــأن اعتــامد تعريــف اتفاقيــة الاجئــن لعــام 1	19 لاجئــن يف برامــج جــر الــرر، انظــر بيــر فــان ديــر 
أويــرارت، إمكانيــة االنتصــاف: التعويضــات والترشيــد عــى نطــاق واســع يف العدالــة االنتقاليــة والترشيــد )إد روجــر دويث(، املركــز الــدويل للعدالــة االنتقاليــة، مــرشوع بروكنجــز-LSE بشــأن 

التــرشد الداخــيل، 2012.

ــم . 12 ــامية لألم ــة الس ــدة يف املفوضي ــا جدي ــا ، قضاي ــا يف كولومبي ــون الضحاي ــة وقان ــدود الوطني ــرة للح ــرر العاب ــر ال ــة: ج ــادي والرضي ــض امل ــرداد والتعوي ــور، االس ــس كانت ــد جيم ديفي
ــن، 2011. ــاث الاجئ ــن يف أبح ــؤون الاجئ ــدة لش املتح

املصدر السابق . انظر أيًضا املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة، مبادئ حول إعادة اإلسكان واملمتلكات لاجئن والنازحن )مبادئ بينهرو	200 ، §2.2.. 13

قدمت املنظمة الدولية للهجرة يف العراق ترجمة إنجليزية للقانون اىل املؤلف.. 14

اعاه ، رقم. 9.. 	1

http://www.cice.gov.krd/files/517675d046381ba8a52420341bc72652.pdf
http://www.cice.gov.krd/files/517675d046381ba8a52420341bc72652.pdf
https://muse.jhu.edu/article/747390
https://hhi.harvard.edu/files/humanitarianinitiative/files/neverforget_eng3.pdf?m=1604610598
https://academic.oup.com/jhrp/article-abstract/11/3/530/5721322?redirectedFrom=fulltext
http://eprints.lse.ac.uk/102145/
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/04/26/iraqs-reparation-bill-for-yazidi-female-survivors-more-progress-needed/
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/iraq-reparations-report-english.pdf
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/transitional-justice-and-displacement.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/4e55eb2a2.pdf
https://www.unhcr.org/protection/idps/50f94d849/principles-housing-property-restitution-refugees-displaced-persons-pinheiro.html
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

II. املنهجية والقيود

أجــري يف كانــون األول  بحــث ســابق  الدراســة عــى  يعتمــد تصميــم هــذه 

)ديســمر( 2018 مــع ناجيــات مــن األيزيديــة وتركــامن الشــيعة حــول االســتجابة 

ــم  ــام ت ــراق.16    ك ــات يف الع ــط بالنزاع ــي املرتب ــف الجن ــن العن ــرر ع ــر ال وج

 )CIGE( ــة ــع األدل ــق وجم ــة التحقي ــتخدمتها لجن ــي اس ــة الت ــارص املنهجي إدراج عن

لتقريرهــا عــن جــر الــرر للنســاء األيزيديــات ،17 وتــم تلقــي مدخــات مــن الصنــدوق 

العاملــي للناجــن بالتعــاون مــع الناجيــات يف تعويضــات العنــف الجنــي املرتبــط 
ــة.18 ــياقات مختلف ــاء يف س بالنس

ــات  ــع البيان ــل يف جم ــت تتمث ــة كان ــث االولي ــق البح ــة فري ــن أن ني ــم م ــى الرغ ع

مــن خــال مناقشــات جامعيــة مركــزة شــخصية ومقابــات مــع الناجــن يف مــدن 

بــادن فورمتبــورغ ، فقــد ثبــت أن هــذا مســتحيا بســبب املخاطــر الصحيــة املتعلقــة 

ــف  ــة إىل صي ــل الدراس ــم تأجي ــك، ت ــة ذل ــة. نتيج ــود الاحق ــا والقي ــة كورون بجائح

2020، بســبب املخــاوف املتعلقــة باألخاقيــات واللوجســتيات إلجــراء مشــاورات 

عــر اإلنرنــت أثنــاء الوبــاء وعــى أمــل أن يســمح املوقــف بالســفر اآلمــن وجمــع 

ــت.  ــك الوق ــول ذل ــن بحل ــاركن أو الباحث ــرة باملش ــخصيًا دون املخاط ــات ش البيان

ومــع ذلــك، تدهــور الوضــع مــع تطبيــق إجــراءات اإلغــاق يف أملانيــا، مــام جعــل 

ــة.  مــن املســتحيل عقــد اجتامعــات فعلي

يف الوقــت نفســه، تكثفــت املناقشــات حــول قانــون الناجيــات األيزيديــات وأصبــح 

ــد  ــرص تزوي ــاق ف ــي إغ ــام يعن ــا، م ــتتم قريبً ــة س ــراءة الثاني ــح أن الق ــن الواض م

ــراءة  ــراء الق ــد إج ــع تأكي ــراق. م ــارج الع ــن خ ــن الناج ــات م ــرار مبدخ ــي الق صانع

الثانيــة ملــرشوع القانــون مــن قبــل مجلــس النــواب العراقــي يف 11 ترشيــن 

ــا دون  ــتميض قدًم ــة س ــن أن العملي ــاوف م ــت املخ ــر 2020، تكثف ــاين / نوفم الث

ــداوالت  ــد م ــود وبع ــذه القي ــر إىل ه ــن. بالنظ ــن الاجئ ــن م ــول الناج ــامن وص ض

هــذا  أن  بعدهــا  تَبــن  افراضيًــا.19  الدراســة  إجــراء  الفريــق  اختــار  مســتفيضة، 

ــال  ــواب خ ــس الن ــل مجل ــن قب ــون م ــامد القان ــر إىل اعت ــامً بالنظ ــرار كان حكي الق

االشــهر التاليــة, بينــام كــن يتــم  صياغــة التقريــر، مــام يــرك القليــل مــن الوقــت 

إلبــاغ صانعــي القــرار بشــأن مطالــب الناجــن مــن الاجئــن أثنــاء قيامهــم بإعــداد 

ــون. ــذ القان ــامت  لتنفي التعلي

كانــت مناقشــات مجموعــات الركيــز عــر اإلنرنــت غــر واردة بســبب صعوبــة 

تســهيل املناقشــات مــن قبــل العديــد مــن املشــاركن عــر اإلنرنــت ونقــص 

ــن  ــن االجتامعي ــم األخصائي ــل دع ــك. بفض ــن ذل ــدالً م ــبة. وب ــا املناس التكنولوجي

الذيــن يعملــون مــع الناجــن األيزيديــن، تــم تنظيــم مقابــات شــبه منظمــة عــر 

ــات ــع الناجي ــت م اإلنرن

ــر 2021  ــمر 2020 ويناي ــو يف ديس ــر الفيدي ــة ع ــبه املنظم ــات ش ــت املقاب أجري

ــا  مــع 13 امــرأة أيزيديــة تــم قبولهــن يف برنامــج بــادن فورمتبــورغ ويعشــن حاليً

ــات  ــاركة املعلوم ــة مبش ــون يف البداي ــون االجتامعي ــام األخصائي ــا.. ق يف أملاني

الشــفوية واملكتوبــة املتعلقــة باملــرشوع مــع الناجــن الذيــن يعملــون معهــم. 

ــو  ــالة الفيدي ــث ورس ــق البح ــرة لفري ــة القص ــر الذاتي ــل الس ــم نق ــك، ت ــد ذل بع

التــي تــرشح الدراســة إىل الناجــن الذيــن أبــدوا اهتامًمــا باملشــاركة. أوضــح 

الفيديــو أيًضــا بشــكٍل واضــح أن مشــاركة األشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم كانــت 

طوعيــة وأنــه مل يكــن لهــا أي تأثــر عــى وضعهــم القانــوين يف أملانيــا. أجريــت 

ــن  ــن م ــن أيزيديت ــن مرجمت ــم م ــة بدع ــة للكردي ــة الكرمانجي ــات باللهج املقاب

العــراق تتمتعــان بخــرة واســعة يف مقابلــة الناجــن. عــى الرغــم مــن أن اإلعــداد 

مل يســمح بالكثــر مــن األلفــة، فقــد خصــص الفريــق الجــزء األويل مــن املقابــات 

ملحادثــة خفيفــة تناقــش الدراســة والبيانــات واســتخدامها وتدابر الريــة. ضمنت 

ــة،  ــح املوافق ــل من ــة قب ــل بالدراس ــم كام ــى عل ــن ع ــات أن الناج ــذه املحادث ه

مــع إدارة توقعاتهــم أيًضــا وخلــق انتقــال بســيط إىل املقابــات. كــام أدى وجــود 

النســاء األيزيديــات يف فريــق البحــث إىل زيــادة مصداقيــة الدراســة وحصــل عــى 

مســتوى معــن مــن الثقــة بــن املشــاركن. مــن املهــم أيًضــا ماحظــة أنــه عــى 

ــم  ــت مقابلته ــن مت ــن الذي ــن الناج ــد م ــإن العدي ــراق، ف ــن يف الع ــس الناج عك

يف هــذه الدراســة قــد شــاركوا ســابًقا يف الخطابــة أو املنــارصة. تــم إباغهــم 

ببعــض التطــورات املتعلقــة بالعدالــة فيــام يتعلــق باإلبــادة الجامعيــة لأليزيديــن، 

ــايل شــعروا براحــة أكــر يف املشــاركة يف املشــاورات. وبالت

ــم  ــرض، ت ــذا الغ ــرر. له ــاق ال ــدم إلح ــو ع ــث ه ــق البح ــم لفري ــاغل األه كان الش

ــادن  ــة ب ــع والي ــن م ــن العامل ــن االجتامعي ــع األخصائي ــة م ــات مكثف ــد اجتامع عق

الناجــن  فورمتبــورغ للتخطيــط للمقابــات مــن خــال إعطــاء األولويــة لصحــة 

وســامتهم. قــام األخصائيــون االجتامعيــون برتيــب املوقــع واملعــدات للناجــن 

لحضــور املكاملــة بأمــان وعــى انفــراد. كــام قدمــوا املشــورة للناجــن قبــل 

املقابلــة وبعدهــا ومــن ثــم قامــوا باإلحالــة إىل خدمــات الدعــم، حســب الحاجــة. 

ــن  ــة م ــات املقدم ــع املعلوم ــة جمي ــاء هوي ــم إخف ــامة، ت ــق بالس ــباب تتعل ألس

ــوا  ــل النــرش، بغــض النظــر إذا كان املشــاركن )مبــا يف ذلــك املوقــع الحــايل( قب

قــد شــاركوا بالفعــل يف حملــة املنــارصة العامــة. عــى الرغــم مــن كل التحديــات، 

كجــزء مــن البحــث الــذي تــم إجــراؤه مــع برنامــج أبحــاث الــراع التابــع ملركــز الــرشق األوســط يف كليــة لنــدن لاقتصــاد، أجريــت مقابــات ومناقشــات جامعيــة مركــزة يف ترشيــن الثــاين . 	1
ــة وخمــس نســاء مــن الركــامن الشــيعة يف دهــوك وتلعفــر، عــى التــوايل. انظــر إصــاح االســتجابات القانونيــة للعنــف  )نوفمــر( حتــى كانــون األول )ديســمر( 2018 مــع 22 أنثــى أيزيديّ

الجنــي املرتبــط بالنــزاع يف العــراق وإقليــم كردســتان برنامــج املنــح الصغــرة ألبحــاث النزاعــات، مركــز الــرشق األوســط.
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

أشــارت التعليقــات التــي تلقيناهــا مــن كل مــن الناجــن واألخصائيــن االجتامعيــن 

ــة  ــون بالراح ــا الناج ــعر فيه ــة يش ــة آمن ــق بيئ ــى خل ــادراً ع ــق كان ق إىل ان الفري

للتعبــر عــن احتياجاتهــم وآرائهــم. كــام أشــارت إجابــات املشــاركن اىل أن الناجــن 

وجــدوا أنــه مــن املهــم إجــراء هــذه الدراســة، حتــى لــو كانــت عــر اإلنرنــت.

للبيانــات  العديــد مــن القيــود. أوالً، كان عــدد املشــاركن محــدوًدا بســبب صعوبــات 

ــوع  ــورة موض ــا، يف إدراك خط ــة. ثانيً ــاء الجائح ــت وأثن ــر اإلنرن ــوث ع ــراء البح إج

املناقشــة واإلرهــاق الناجــم عــن الجلــوس أمــام الكمبيوتــر، غالبًــا مــا كانــت 

ــا، نظــرًا ألن الفريــق واألشــخاص الذيــن متــت مقابلتهــم مل  املقابــات قصــرة. ثالثً

يكونــوا يف نفــس الغرفــة جســديًا، فقــد كان مــن االصعــب تحســس عــدم الراحــة. 

. وقــد أكــد هــذا عــى أهميــة تقليــل مخاطــر التعــرض للصدمــات مــرة أخــرى منــذ 

بدايــة املقابــات. مل يتــم طــرح أي أســئلة بخصــوص حــاالت محــددة مــن االنتهــاكات. 

تــم توضيــح ذلــك للناجــن مــن البدايــة لتخفيــف أي ضغــط قــد يشــعرون بــه للتحــدث 

ــبيًا  ــا نس ــل إزعاًج ــات األق ــة املوضوع ــت مناقش ــك، مت ــة إىل ذل ــن األرس. باإلضاف ع

للناجــن، عــى ســبيل املثــال، مطالــب التعويــض والخدمــات مقارنــة باملوضوعــات 

العاطفيــة أو الحساســة، مثــل األطفــال املولوديــن مــن االغتصــاب. أدى ذلــك 

ــادي  ــرر امل ــر ال ــة بج ــات املتعلق ــن البيان ــوازن ب ــدم الت ــن ع ــوع م ــق ن إىل خل

والرمــزي، ال ســيام بشــأن ضامنــات عــدم التكــرار، حيــث كان مــن الصعــب عــى 

ــة  ــم ماحظ ــن امله ــرًا، م ــنجار. أخ ــودة اىل س ــن مســتقبل الع ــدث ع ــن التح الناج

أن غالبيــة املشــاركن كانــوا بســن الشــباب نســبيًا. بشــكل عــام، كان للناجــن األصغــر 

ــرر وكان  ــر ال ــة وج ــة بالعدال ــا املتعلق ــن القضاي ــدث ع ــر بالتح ــا أك ــًنا اهتامًم س

ــاركة يف  ــل املش ــام يجع ــة، م ــة والعاطفي ــامة العقلي ــن الس ــد م ــم املزي لديه

ــر  ــد التقري ــات، يعتم ــذه البيان ــتكامل ه ــل اس ــن أج ــبيًا. م ــا نس ــل إزعاًج ــة أق الدراس

ــج دراســة 2018. ــا عــى نتائ أيًض

ــب  ــات ومطال ــن احتياج ــر ع ــذا التقري ــواردة يف ه ــج ال ــن النتائ ــد م ــدث العدي تتح

الناجــن مــن الاجئــن عــى نطــاق أوســع وقــد تكــون ذات صلــة بالناجــن يف 

بلــدان أخــرى. يف الواقــع، عــى الرغــم مــن أن برنامــج بــادن فورمتبــورغ كان أول 

ــة،  ــادة الجامعي ــن اإلب ــن م ــن األيزيدي ــن م ــة للناج ــح الحامي ــة ملن ــادرة مخصص مب

ــن إىل  ــن األيزيدي ــن الناج ــرة م ــداد كب ــت أع ــد. وصل ــج الوحي ــس الرنام ــه لي إال أن

كنــدا وأســراليا وفرنســا ودول أخــرى. ومــع ذلــك، ال شــك أن هنــاك اختافات ناشــئة 

عــن الســياقات املختلفــة للبلــدان املضيفــة. وتشــمل هــذه العوامــل إجــراءات مل 

ــراق. ــن الع ــافة ع ــد املس ــى بع ــة، وحت ــات املتاح ــمل األرسة، والخدم ش

عــاوة عــى ذلــك، ُحــرم اآلالف مــن الناجــن مــن اإلبــادة الجامعيــة الذيــن يخشــون 

ــادرة  ــى مغ ــروا ع ــج وأج ــذه الرام ــول يف ه ــن القب ــراق م ــاد يف الع االضطه

ــات  ــامل طلب ــرون اك ــر الكث ــث ينتظ ــة، حي ــر النظامي ــرة غ ــرق الهج ــر ط ــراق ع الع

لجوئهــم أو تقطعــت بهــم الســبل يف بلــدان العبــور يف ظــل ظــروف محفوفــة 

باملخاطــر. مــن املفهــوم أن احتياجاتهــم ومطالبهــم الخاصــة ســتختلف عــن 

الناجــن الذيــن متــت مقابلتهــم يف هــذه الدراســة، والذيــن حصلــوا عــى اإلقامــة 

الدامئــة والخدمــات يف أملانيــا. ومــن ثــم، بينــام يقــدم هــذا التقريــر ملحــة عــن 

مطالــب التعويــض للناجــن مــن األيزيديــن الاجئــن، ال ينبغــي اعتبــاره قامئــة 

ــث. ــن البح ــد م ــتكامله مبزي ــب اس ــب ويج ــاملة للمطال ش

مــن املهــم أن ناحــظ، مــع ذلــك، أن الناجــن الذيــن وصلــوا إىل أملانيــا عــر 

برنامــج بــادن فورمتبــورغ يجــب أيًضــا اعتبارهــم الجئــن باملعنــى الــوارد يف 

اتفاقيــة الاجئــن لعــام 1	19، بغــض النظــر عــام إذا كانــوا قــد تقدمــوا بطلــب 

للحصــول عــى وضــع الاجــئ أو حصلــوا عليــه مبوجــب القوانــن األملانيــة. تعتــر 

االتفاقيــة الشــخص الجئًــا مبجــرد اســتيفائه للمعايــر الــواردة يف تعريــف الاجــئ، 

مــع االعــراف بوضــع الاجــئ بطابــع تفســري فقــط.20 لهــذا يســتخدم هــذا 

البحــث مصطلــح الاجــئ ليجســد بدقــة الظــروف التــي يف ظلهــا الناجــون الذيــن 

ــا: خــوف مــرر مــن  ــوا إىل أملاني متــت مقابلتهــم كجــزء مــن هــذه الدراســة وصل

االضطهــاد يف العــراق بســبب دينهــم. 

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن ، دليــل إجــراءات ومعايــر تحديــد وضــع الاجــئ واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحاميــة الدوليــة مبوجــب اتفاقيــة عــام 1	19 وبروتوكــول . 20
عــام 7	19 املتعلــق بوضــع الاجئــن ، 2019.

صورة	٢:	رابر	عزیز/ املنظمة	الدولية	للهجرة،	عراق

https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

III. قانون الناجيات األيزيديات

ان العــراق عــى درايــة برامــج جــر الــرر الجامعيــة.21  إن احــدث نظــام للتعويضات 

تــم تأسيســه يف عــام 2009 ، وهــو القانــون رقــم 20 بشــأن تعويــض ضحايــا 

ــم  ــون رق ــة )القان ــامل اإلرهابي ــكرية واألع ــاء العس ــكرية واألخط ــات العس العملي

20(، لتقديــم تعويضــات للناجــن مــن بعــض االنتهــاكات وعائــات القتــى واملصابن 

واملفقوديــن. عــى الرغــم مــن أن املتأثريــن بنــزاع داعــش ميكنهــم أيًضــا تقديــم 

طلــب إىل اللجــان الفرعيــة للتعويضــات للحصــول عــى التعويضــات ورد الحقــوق، 

إال أن القانــون رقــم 20 ال يعالــج بعــض االنتهــاكات األكــر تفشــيًا التــي ارتكبــت أثنــاء 

ــري  ــد الق ــات والتجني ــط بالنزاع ــي املرتب ــف الجن ــا العن ــن بينه ــش، م رصاع داع

لألطفــال. وهــذا يعنــي أن بعــض الناجــن األكــر ضعفــاً مــن هــذا الــراع محرومــون 

مــن الفوائــد التــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا ويحتاجــون إليهــا بشــدة . وحتــى إذا 

كان الطلــب يتعلــق بانتهــاكات مدرجــة يف القانــون، مثــل القتــل واإلصابــات واألرضار 

ــة  ــات معقــدة للغايــة واألدل ــكات، فــإن عمليــة تقديــم الطلب التــي تلحــق باملمتل

املطلوبــة مرهقــة للغايــة بالنســبة ملقدمــي الطلبــات، مــام يجعــل الناجــن 

املؤهلــن غــر قادريــن عــى املطالبــة بجــر الــرر.22 ومــع االخــذ بالحســبان  أن 

ــم  ــون رق ــن القان ــئة ع ــة الناش ــات املراكم ــن الطالب ــر م ــدد كب ــل ع ــاك بالفع هن

20، ال ميكــن لإلطــار الحــايل التعامــل مــع هــذا الحجــم الكبــر مــن الطلبــات. إضافــة 

إىل املطالــب القويــة التــي أثارتهــا املجتمعــات املتأثــرة بالنــزاع، ال ســيام مطالبــة 

املجتمــع األيزيــدي باالعــراف الرســمي باإلبــادة الجامعيــة األيزيديــة، والظــروف 

املحفوفــة باملخاطــر التــي يعيــش فيهــا الناجــون، أصبــح مــن الواضــح أن هنــاك 

ــل  ــن قب ــا م ــت به ــي لحق ــة األرضار الت ــات ملعالج ــد للتعويض ــار جدي ــة إىل إط حاج

داعــش ضــد األقليــات عــى وجــه الخصــوص.

تــم تقديــم مــرشوع قانــون الناجيــات األيزيديــات لهــذا الغــرض. ومــع ذلــك، 

تــم انتقــاد املســودة األوىل ملــرشوع القانــون لعــدة أســباب، مبــا يف ذلــك 

عــدم وجــود اعــراف رصيــح بالحــق يف التعويــض للناجــن مــن العنــف الجنــي 

ــن  ــن ب ــة، م ــات الداخلي ــدود، والتناقض ــة املح ــاق األهلي ــات، ونط ــط بالنزاع املرتب

أمــور أخــرى.23 نشــأت العديــد مــن أوجــه القصــور يف مــرشوع القانــون مــن 

عــدم مشــاركة الضحايــا والخــرة الخاصــة يف جــر الــرر التــي تراعــي الفــوارق 

الجنســانية أثنــاء صياغتــه. ملعالجــة هــذه الفجــوة، اتخــذ عــدد مــن الجهــات 

ــل يف  ــكل أفض ــة بش ــر الدولي ــن واملعاي ــب الناج ــج مطال ــراءات لدم ــة إج الفاعل

املســودة.

ــاع  ــر 2019 للدف ــس يف نوفم ــذي تأس ــة )C4JR( ، ال ــات  العادل ــف للتعويض التحال

ــن  ــون م ــف مك ــو تحال ــش، ه ــا رصاع داع ــن وضحاي ــض الناج ــق يف تعوي ــن الح ع

ــراق.24  ــتان الع ــم كردس ــراق وإقلي ــوع الع ــس تن ــدين تعك ــع م ــة مجتم 31 منظم

ــن  ــل املرشع ــن قب ــتخدامه م ــي الس ــر رضر منوذج ــون ج ــرش قان ــة إىل ن باإلضاف

ــن26    ــؤولن الحكومي ــع املس ــة م ــرر العادل ــر ال ــل ج ــن اج ــف م ــع التحال ,25 اجتم

وإرشاك املجتمــع الــدويل27 يف هــذه القضيــة، مــع إنشــاء منصــات للناجــن 

ــن. ــح وآم ــكل مري ــم بش ــن آرائه ــر ع للتعب

بنــاء قــدرات  الدوليــة للهجــرة عــى  الوقــت نفســه، تعمــل املنظمــة  ويف 

ــن  ــرر  للناج ــر ال ــأن ج ــدين بش ــع امل ــك املجتم ــن وكذل ــؤولن الحكومي املس

مــن العنــف الجنــي املرتبــط بالنزاعــات عــى وجــه الخصــوص. كجــزء مــن مــرشوع 

مخصــص لجــر رضر العنــف الجنــي املرتبــط بالنزاعــات، تــم االنتهــاء مــن  خدمــات 

الرصــد للناجــن مــن العنــف الجنــي املرتبــط بالنزاعــات والجهــود املبذولــة 

ــي  ــطة الت ــن األنش ــد م ــع العدي ــات، م ــط بالنزاع ــي املرتب ــف الجن ــق العن لتوثي

تهــدف إىل زيــادة الوعــي بالحــق يف التعويــض. عــاوة عــى ذلــك، نظمــت 

الدوليــة  املنظمــة  مــع  بالتنســيق  العــراق،  يف  للهجــرة  الدوليــة  املنظمــة 

للهجــرة يف كوســوفو واملنظمــة الدوليــة للهجــرة يف كرواتيــا، زيــارة دراســية 

ألعضــاء مجلــس النــواب العراقــي إىل كوســوفو وكرواتيــا ملراجعــة إطــار برنامــج 

ــن  ــور الناج ــل بحض ــدت ورش عم ــذه.28 عق ــام وتنفي ــكل منه ــاص ب ــرر الخ ــر ال ج

وصانعــي السياســات لســد الفجــوة بــن املســودة األوىل ملــرشوع القانــون 
ــن.29 ــب الناج ومطال

ــات  ــج تعويض ــذ برنام ــا تنفي ــا أيًض ــم خاله ــداوالت، ت ــن امل ــام م ــن ع ــر م ــد أك بع

ــواب قــراءة  ــة عــى شــكل دفعــة ملــرة واحــدة،30 عقــد مجلــس الن ــة عاجل مؤقت

ثانيــة ملــرشوع القانــون يف نوفمــر 2020. وتبــع ذلــك مســودة منقحــة لقانــون 

جــر الــرر، الــذي أعدتــه لجنــة املــرأة واألرسة والطفولــة ولجنــة الشــهداء 

ــارس 2021 دون  ــره يف م ــم متري ــان، وت ــين بالرمل ــجناء السياس ــا والس والضحاي

مراجعــة. يعتــر النــص النهــايئ لقانــون الناجيــات األيزيديــات شــهادة عــى العمــل 

ــه  ــه أولئــك املنخرطــون يف الدفــاع عــن جــر الــرر، حيــث إن الجــاد الــذي قــام ب

ــودة األوىل.  ــا يف املس ــم انتقاده ــي ت ــوب الت ــن العي ــد م ــل العدي ــج بالفع يعال

عــى الرغــم مــن أنــه يــأيت بعــد أكــر مــن ســت ســنوات مــن اإلبــادة الجامعيــة، إال 

ــن. ــرًا للناج ــاًم كب ــر دع ــزال يوف ــون ال ي أن القان

انظــر اىل لجنــة األمــم املتحــدة للتعويضــات التــي تــم إنشــاؤها ملنــح تعويضــات عــن غــزو العــراق للكويــت ولجنــة حــل نزاعــات امللكيــة العقاريــة التــي تــم إنشــاؤها ملعالجــة انتهــاكات . 21
حقــوق امللكيــة التــي ارتكبــت خــال نظــام صــدام حســن البعثــي. املنظمــة الدوليــة للهجــرة، رد املمتلــكات والتعويضــات: مامرســات وتجــارب برامــج املطالبــات ، 2008.

ساندوفال وبوتيك ، اعاه ، رقم. 3... 22

بور ، مطلوب مزيد من التقدم ، أعاه ، رقم 10.. 23

24 ..2019 ، LSE Middle East Center جويل بور ، املجتمع املدين يف العراق وإقليم كردستان يطلقون "التحالف التعويضات العادلة " ، مدونة

تحالف التعويضات العادلة )C4JR( ، مرشوع قانون بشأن جر الرر للناجن من العنف الجني املرتبط بالنزاع. . 	2

ــات . 	2 ــون الناجي ــرشوع قان ــى م ــات ع ــن تعدي ــن ان ع ــداره ، 2020 ؛ C4JR و C4JR تعل ــات وإص ــات األيزيدي ــون الناجي ــن قان ــارصة لتحس ــة املن ــل C4JR حمل ــة ، يواص ــات العادل ــف التعويض تحال
 ,C4JR ;2020 األيزيديــات يف اجتــامع املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف أربيــل

تحالــف التعويضــات العادلــة ، مؤمتــر افــرايض يشــر إىل الطريــق إىل األمــام لتعويضــات العنــف الجنــي يف زمــن الحــرب يف العــراق ، 2020 ؛ C4JR ، رئيــس UNITAD أعــرب عــن دعمــه . 27
لعمــل تحالــف التعويضــات العادلــة 2020 

املنظمة الدولية للهجرة يف كوسوفو، ممثلو الرملان العراقي يتعلمون من تجربة كوسوفو* يف تعويض الناجن من العنف الجني املرتبط بالنزاع، 2019. 28

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق، تعويضات الناجن من العنف الجني املرتبط بالنزاع 2019.. 29

تــم إعــداد الرنامــج مــن قبــل وزارة الهجــرة واملهجريــن يف الحكومــة العراقيــة ووزارة الشــؤون الداخليــة يف حكومــة إقليــم كردســتان ومكتــب شــؤون املخطوفــن واإلنقــاذ، ومنحــت . 30
ــا. 1700 دوالر أمريــي. مــع ذلــك، تــم انتقــاد الرنامــج، بســبب عــدم الوضــوح  ــار عراقــي لــكل منهــام، أي مــا يعــادل تقريبً ــاً قــدره 2 مليــون دين ــا اجاملي 899 مــن الناجيــات األيزيديــات مبلًغ
فيــام يتعلــق مبعايــر األهليــة واالختيــار. CIGE ، أعــاه ، ص. 10. يــزدا، برنامــج اإلغاثــة املؤقتــة ل CRSV يف العــراق: خطــة منــح الناجــن يف املامرســة العمليــة والتوصيــات لتحســينها، 2021 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/property_restitution_compensation.pdf
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2019/11/15/civil-society-in-iraq-and-the-kurdistan-region-launch-the-coalition-for-just-reparations/
https://c4jr.org/wp-content/uploads/2020/10/C4JR-DRAFT-CRSV-REPARATION-LAW-final-version-english-with-logo.pdf
https://c4jr.org/c4jr-flags-amendments-to-the-yazidi-women-survivors-bill-at-the-iom-meeting-in-erbil/
https://c4jr.org/c4jr-flags-amendments-to-the-yazidi-women-survivors-bill-at-the-iom-meeting-in-erbil/
https://c4jr.org/c4jr-continues-advocacy-for-improving-and-enacting-yazidi-women-survivors-bill/
https://c4jr.org/c4jr-continues-advocacy-for-improving-and-enacting-yazidi-women-survivors-bill/
https://c4jr.org/c4jr-flags-amendments-to-the-yazidi-women-survivors-bill-at-the-iom-meeting-in-erbil/
https://c4jr.org/head-of-unitad-voiced-support-for-c4jrs-work/
https://c4jr.org/head-of-unitad-voiced-support-for-c4jrs-work/
https://c4jr.org/virtual-conference-signals-the-way-forward-for-wartime-sexual-violence-reparations-in-iraq/
https://c4jr.org/head-of-unitad-voiced-support-for-c4jrs-work/
https://c4jr.org/head-of-unitad-voiced-support-for-c4jrs-work/
https://kosovo.iom.int/news/iraqi-parliment-representatives-learning-kosovos-experience-reparations-survivors-conflict
https://www.youtube.com/watch?v=lHuhm7cN0XU&ab_channel=IOMIRAQ
https://www.yazda.org/post/yazda-iom-met-the-iraqi-authorities-to-discuss-the-survivors-grant-scheme
https://www.yazda.org/post/yazda-iom-met-the-iraqi-authorities-to-discuss-the-survivors-grant-scheme
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أرس  مــن  نجــن  الــايئ  األيزيديــات  النســاء  فقــط  األوىل  املســودة  ســمحت 

ــايئ  ــص النه ــرّف الن ــات. يع ــى تعويض ــول ع ــات للحص ــوا مَؤَه ــأن يكون ــش ب داع

الناجــي عــى أنــه يشــمل أولئــك الذيــن نجــوا مــن العنــف الجنــي املرتبــط 

ــي  ــف الجن ــن العن ــكال م ــدة أش ــة إىل ع ــارة الريح ــال اإلش ــن خ ــات، م بالنزاع

املرتبــط بالنزاعــات، مبــا يف ذلــك العبوديــة الجنســية والــزواج القــري والحمــل 

القــري واإلجهــاض القــري. عــى الرغــم مــن أن العنــوان ال يــزال قانــون 

الناجيــات األيزيديــات، ويفــرض أنــه يســلط الضــوء عــى خطــورة االنتهــاكات التــي 

تســتهدف املجتمــع األيزيــدي، إال أنــه ال يشــمل الناجيــات األيزيديــات فحســب، بــل 

يشــمل أيًضــا الناجيــات الركــامن واملســيحين والشــبك الذيــن اختطفهــم داعــش. 

عــاوة عــى ذلــك، فــإن األطفــال األيزيديــن الذيــن كانــوا قارصيــن وقــت االختطــاف 

ــل  ــم القت ــن جرائ ــن م ــيحين والناج ــامن واملس ــن والرك ــور األيزيدي ــك الذك وكذل

الجامعــي يعتــرون مؤهلــن للحصــول عــى تعويضــات مبوجــب النســخة النهائيــة 

ــرشوع. ــن امل م

النســخة النهائيــة مــن القانــون تحتفــظ باملزايــا املذكــورة يف املســودة األوىل؛ 

مُينــح الناجــون راتبــاً شــهرياً، وقطعــة أرض ســكنية بقــرض عقــاري أو وحدة ســكنية 

ــة، والحــق  ــية، واألولويــة يف الوظائــف العام ــة الطبيــة والنفس ــة، والرعاي مجاني

يف العــودة للدراســة بغــض النظــر عــن ســنهم. واألهــم مــن ذلــك، أن النــص 

النهــايئ يتضمــن أيًضــا البحــث عــن األشــخاص الذيــن مــا زالــوا مفقوديــن، واســتخراج 

الجثــث مــن املقابــر الجامعيــة، وتحديــد الرفــات ومراســيم مناســبة إلعــادة الدفــن. 

تــم االعــراف بالجرائــم ضــد املجتمــع األيزيــدي )عــى عكــس الجرائــم ضــد النســاء 

األيزيديــات فقــط مثلــام نصــت املســودة األوىل( عــى أنهــا إبــادة جامعيــة، 

األيزيديــة مــن قبــل  الجامعيــة  باإلبــادة  اعــراف قانــوين  أول  والتــي تشــكل 

العــراق. تــم إعــان 3 أغســطس يوًمــا وطنيًــا إلحيــاء ذكــرى اإلبــادة الجامعيــة بحــق 

األيزيديــن، وســتقوم الســلطات بأنشــطة ومشــاريع تخليــد الذكــرى، مبــا يف 

ذلــك بنــاء اآلثــار والتامثيــل واملعــارض. لــن يكــون هنــاك عفــو عــن جرائــم الخطــف 

املرتكبــة ضــد الناجيــات االيزيديــات ، واألهــم مــن ذلــك، ســيتم منــح الناجــن 

ــودة األوىل.  ــرى للمس ــة أخ ــة مهم ــي إضاف ــة، وه ــامت الجنائي ــة للمحاك الحامي

القضيــة الوحيــدة التــي تــم تناولهــا يف النســخة األوىل مــن القانــون وتركــت يف 

النــص النهــايئ هــي تســجيل األطفــال املولوديــن مــن االغتصــاب، والذيــن يُجــرون 

عــى التســجيل باســم األب وكمســلمن  حســب القوانــن املعمــول بهــا. تضمنــت 

ــت  ــي كان ــوع، والت ــذا املوض ــول ه ــة ح ــكام الغامض ــض األح ــودة األوىل بع املس

فوائدهــا لألطفــال أو أمهاتهــم غــر واضحــة مــن حيــث كيفيــة اســتفادتهم مــن 

هــذه التدابــر. يســتثني النــص النهــايئ هــذه األحــكام متاًمــا وال يوفــر أي ســبل 

انتصــاف موجهــة لألطفــال املولوديــن نتيجــة االغتصــاب.

كــام يفصــل النــص النهــايئ للقانــون بعــض العنــارص األساســية للتنفيــذ التــي كانــت 

مفقــودة مــن املســودة األوىل. تُنشــأ املديريــة املكلفــة بتنفيــذ قانــون الناجيات 

األيزيديــات يف محافظــة نينــوى تحــت إرشاف وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة 

االتحاديــة ، وتكــون للمديريــة الســلطة يف فتــح فــروع يف املناطــق التــي 

ــب  ــدي. يطال ــدين أيزي ــف م ــها موظ ــن، ويرأس ــن الناج ــر م ــدد كب ــا ع ــد به يوج

قانــون الناجيــات األيزيديــات املديريــة بجمــع بيانــات عــن الناجــن، مــع إشــارة 

جديــدة الســتخدام املعلومــات املوجــودة مســبًقا التــي تحتفــظ بهــا املؤسســات 

الحكوميــة وغــر الحكوميــة. كــام يجــب أن تنســق مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى 

ــة  ــل كيفي ــن أن تفاصي ــم م ــى الرغ ــون، ع ــة يف القان ــد املفّصل ــق الفوائ لتحقي

تقديــم الفوائــد مل تتضــح بعــد.

لجنــة مشــكلة مــن قبــل وزارة  التعويــض مــن قبــل  البــت يف دعــاوى  يتــم 

ــاء  ــس القض ــحه مجل ــاض يرش ــة ق ــرأس اللجن ــة. وي ــؤون االجتامعي ــل والش العم

األعــى  وتتألــف مــن مثانيــة أعضــاء يف املجمــوع، 30٪ منهــم عــى األقــل مــن 

ــدل،  ــة ووزارة الع ــل وزارة الصح ــة مث ــة وزارات مختلف ــاء اللجن ــل أعض ــاء. ميث النس

وكذلــك الهيئــات الحكوميــة، مبــا يف ذلــك املفوضيــة العراقيــة العليــا لحقــوق 

ــى  ــبوع ع ــن يف األس ــة مرت ــع اللجن ــتان. تجتم ــم كردس ــة إقلي ــان وحكوم اإلنس

ــح  ــا فت ــوز" له ــن. "يج ــة الحارضي ــرر بأغلبي ــاء، وتق ــة لألعض ــة املطلق ــل باألغلبي األق

ــدة بيانــات إلكرونيــة ومنصــة تطبيــق لتلقــي الطلبــات مــن داخــل العــراق  قاع

وخارجــه )املــادة 4/10(. يُصــدر القــرار خــال 90 يومــاً مــن تاريــخ اســتام الدعــوى، 

بعــد مقابلــة تجريهــا اللجنــة. ميكــن الطعــن يف القــرار مــرة واحــدة أمــام نفــس 

ــا  ــا. تُــرك القضاي اللجنــة ومــرة ثانيــة أمــام محكمــة بــداءة، ويكــون قرارهــا نهائيً

املتبقيــة املتعلقــة بعمليــة تقديــم الطلبــات، عــى ســبيل املثــال كيفيــة إجــراء 

املقابــات مــع الناجيــات يف الخــارج ومتطلبــات اإلثبــات األخــرى، ملجلــس الــوزراء 

الــذي ســيصدر التعليــامت يف غضــون 90 يوًمــا بعــد نــرش القانــون يف الجريــدة 

ــمية. الرس

بينــام يتجــاوز التحليــل الكامــل لقانــون الناجيــات األيزيديــات الغــرض مــن هــذه 

الدراســة، تضــع الفصــول التاليــة أحــكام القانــون مقابــل البيانــات التــي تــم جمعهــا 

ــة. ــر الدولي ــة واملعاي ــذه الدراس ــاء ه أثن

صورة	٣:	أنجام	رسول/ املنظمة	الدولية	للهجرة،	عراق
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ــة  ــص يف والي ــاص بالحص ــاين الخ ــول اإلنس ــد للقب ــج الرائ ــن الرنام ــان ع ــم اإلع ت

بــادن فورمتبــورغ الفيدراليــة األملانيــة يف عــام 2014. يهــدف الرنامــج اىل توفــر 

الدعــم النفــي واالجتامعــي والطبــي املتخصــص الــذي مل يكــن متاًحــا يف 

ــوا  ــن نج ــال الذي ــاء واألطف ــتان للنس ــم كوردس ــراق وإقلي ــت31  يف الع ــك الوق ذل

ــة يف  ــن،33 إىل 22 مدين ــن األيزيدي ــم م ــاٍج، غالبيته ــل 1100 ن ــش .32  وص ــن داع م

أملانيــا يف عامــي 	201 و	201، بدعــم لوجســتي مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة. 

تــم منــح الناجــن اإلقامــة والرعايــة الطبيــة والنفســية والدعــم املــايل والتعليــم، 

مبــا يف ذلــك دروس اللغــة األملانيــة، عنــد وصولهــم. بعــد الحصــول عــى إقامــة 

مؤقتــة ملــدة عامــن، ُســمح لهــم بالتقــدم للحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة ومل 

شــمل األرسة.34  يف حــن أن هــذا الرنامــج ال يشــكل جــرا للــرر  وال يبــدو أنــه ينظــر 

إليــه عــى هــذا النحــو مــن قبــل املشــاركن أيًضــا، فإنــه يحمــل أهميــة كبــرة لــدور 

جهــود جــر الــرر العراقيــة عــى اعتبــار أن جميــع االفــراد الذيــن تــم قبولهم يف 

ــدويل  ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــن االنته ــوا م ــد نج ــورغ ق ــادن فورمتب ــج ب برنام

وبالتــايل فهــم مســتفيدين محتملــن مــن قانــون الناجيــات األيزيديــات العراقــي. 

تكشــف الدراســات حــول آراء املشــاركن يف الرنامــج عــن مجموعــة متنوعــة مــن 

الخــرات .35 هــذا أيضــا ينطبــق عــى هــذه الدراســة. أعــرب العديــد مــن الناجــن عــن 

الرضــا بقبولهــم يف الرنامــج وشــكروا حكومــة املانيــا عــى جهودهــا يف دعــم 

ــن  ــدم م ــي املق ــي االجتامع ــي والنف ــم الطب ــاعد الدع ــدي. س ــع األيزي املجتم

خــال الرنامــج العديــد منهــم يف عمليــات الشــفاء. بعــد أن عاشــوا هنــاك ألكــر 

مــن خمــس ســنوات، أظهــر عــدد مــن املشــاركن، وخاصــة األصغــر منهــم، تقدًمــا 

ــاة  ــل يف الحي ــر يف التنق ــة أك ــعروا براح ــة وش ــة األملاني ــول اللغ ــرًا يف فص كب

ــرون  ــدأ آخ ــام ب ــل، بين ــن عم ــون ع ــوا يبحث ــتهم وكان ــض دراس ــل البع ــة. أكم اليومي

العمــل وكانــوا يف الغالــب مســتقلن ماديـًـا. ذكــر الكثــرون مــدى فائــدة الرنامــج 

ــال إىل  ــرار االنتق ــى ق ــاركن ع ــن املش ــدم أي م ــام، مل ين ــكل ع ــم. بش ألطفاله

أملانيــا.

ــب، أشــار عــدد  ــد الطل ــي عن ــي واالجتامع ــك، بينــام يتوفــر الدعــم النف ومــع ذل

الخدمــات  الوصــول إىل هــذه  أن لديهــم مشــاكل يف  مــن املســتجيبن إىل 

ــة  ــرون أهمي ــر الكث ــال.36 ذك ــة األطف ــق رعاي ــص مراف ــة أو نق ــز اللغ ــبب حواج بس

ــل  ــا أعاقــت مث ــة الشــفاء، وأن قيــود جائحــة كورون التعليــم والتوظيــف يف عملي

ــزل  ــن اآلن يف املن ــة: "نح ــم العقلي ــى صحته ــلبًا ع ــر س ــام أث ــطة، م ــذه األنش ه

ــع  ــن جمي ــك، مل يك ــة اىل ذل ــا[."37 إضاف ــدث لن ــر كل يشء ]ح ــت، نتذك ــوال الوق ط

ــاد  ــات يف إيج ــروا الصعوب ــام ذك ــكنية، ك ــم الس ــن ترتيباته ــن ع ــتجيبن راض املس

ســكن مناســب بأنفســهم. ان اســكان أفــراد العائلــة نفســها يف  مــدن مختلفــة قــد 

جلــب تحديــات إضافيــة وأثــر عــى عمليــة التكيــف مــع الحيــاة يف أملانيــا. تحــدث 

الناجــون األكــر ســًنا بشــكل خــاص عــن تحديــات االندمــاج؛ وهــذا ينطبــق عــى الكثــر 

ــراق. ــن يف الع ــوا أزواجه ــا زال ــن م ــك الذي ــن أولئ م

وبالفعــل، فــإن الركيــز عــى النســاء واألطفــال فقــط يف تصميــم الرنامــج ومــا 

ــاه مــن افتقــار الســلطات األملانيــة إىل اإلرادة السياســية للــم شــمل العائــات  ت

أثــار انتقــادات.38 تتطلــب مســألة االنفصــال عــن األرسة االهتــامم الفــوري؛ ال يتمتــع 

الناجــون بالحــق يف وحــدة األرسة فحســب،39 بــل غالبًــا مــا يؤثــر الشــعور بالوحــدة 

ــا.  ــاة يف أملاني ــاج يف الحي ــايف واالندم ــة التع ــى عملي ــلبي ع ــكل س ــا بش أيًض

عــى حــد تعبــر أحــد الناجــن، "مل يــر األطفــال والدهــم. يعيــش والدنــا وحــده يف 

ــكان  ــذا امل ــإن ه ــذا، وإال ف ــبب ه ــط بس ــوء فق ــعر بالس ــراق. نش ــم يف الع املخي

ــن  ــئ ع ــاك الناش ــبب االرتب ــن بس ــاط الناج ــم إحب ــا ".40 يتفاق ــبة لن ــًدا بالنس ــد ج جي

ــة بلــم  املعلومــات غــر املتســقة حــول مــا إذا كان الرنامــج قــد وعــد يف البداي

ــدم  ــاهم ع ــج.41 س ــتقبل الرنام ــق مبس ــام يتعل ــوح في ــدم الوض ــمل األرسة وع ش

اليقــن هــذا يف الشــعور بعــدم األمــان والــردد يف االســتثامر يف مســتقبلهم 

يف أملانيــا: "ميكــن أن يحــدث أن ]أملانيــا[ مل تعــد تقبلنــا بعــد اآلن، وميكنهــم 

إخبارنــا بالعــودة إىل بلدنــا "... نحــن ال منلــك أي يشء هنــا". قــد نفكــر يف القيــام 

بهــذا وذاك، ثــم يتغــر القــرار، عــى ســبيل املثــال، بالقــول إنــه علينــا العــودة إىل 
ــا."42 بلدانن

جــر  بتقديــم  مبــارشة  تتعلــق  والتــي  الناجــون  أثارهــا  التــي  القضايــا  إحــدى 

الــرر واملشــاركة يف آليــات العدالــة االنتقاليــة هــي العوائــق البروقراطيــة 

واللوجســتية واملاليــة أمــام زيــارة العــراق. ســيتم التطــرق لهــذا املوضــوع يف 

ــاه. ــذ أدن ــاص بالتنفي ــم الخ القس
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تعويضات للناجن األيزيدين يف املانيا  .V

أ. وجهات نظر حول املسؤولية واألهلية وتحديد األولويات

ــر  ــددة لج ــكال مح ــق باش ــام يتعل ــم في ــة بآرائه ــئلة املتعلق ــة إىل األس باإلضاف

الــرر، ُســئل املشــاركون يف الدراســة عــن الجهــة املســؤولة عــن تقديــم جــر 

ــا. اتفــق جميــع  الــرر وكذلــك الجهــة التــي ينبغــي أن تحصــل عــى هــذه املزاي

املشــاركن عــى أن مســؤولية العــراق هــي تنفيــذ برنامــج جــر الــرر هــذا: "إنــه 

ــراق[."43   ــن ]الع ــا م ــو حقن ــرر] ه ــر ال ــك البلد.[ج ــا يف ذل ــدث لن ــذا ح ــا، وه بلدن

ــي  ــراق، والت ــة يف الع ــدم الثق ــن ع ــاركن ع ــن املش ــدد م ــرب ع ــك، أع ــع ذل وم

تفاقمــت مــع التأخــر يف االســتجابة ملــا بعــد اإلبــادة الجامعيــة، فضــاً عــن الشــك 

ــدؤون  ــور، يب ــل األم ــراق ال يواص ــل: "الع ــتتحقق بالفع ــد س ــت الفوائ ــام إذا كان في

ــف ".44   ــه يف املنتص ــا وينهون ــيئًا م ش

بغــض النظــر عــن هــذه الشــكوك، فــإن مطالبــة العــراق بتقدميــه جــر الــرر 

ــا إىل حقيقــة أن الناجــن ال يــرون تلقــي جــر الــرر  قويــة. وهــذا قــد يرجــع جزئيً

مــن مرتكبــي االنتهــاكات، اي أعضــاء داعــش، كخيــار. يف هــذه الحالــة، فهــم 

يركــزون بــدل مــن ذلــك عــى الدولــة )العــراق( التــي فشــلت يف حاميتهــم. 

ــر الحكوميــة  ــل الفاعلــن  املســلحن غ ــول تحمي ــات ح ــب املناقش ــام تكتس بين

املســؤولية عــن جــر الــرر زخــاًم يف األوســاط األكادمييــة واملاُمرِســة،  فمــن 

ــر  ــة.45   تش ــدام الرغب ــرًا النع ــش نظ ــة داع ــذا يف حال ــدث ه ــح أن يح ــر املرج غ

مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية إىل أن الــدول يجــب أن تبــذل الجهــد لتقديــم 

جــر الــرر  عندمــا ال يرغــب املســؤولون عــن االنتهــاكات يف القيــام بذلــك.46 هــذا 

ينطبــق عــى حالــة األيزيديــن مــع الحكومــة العراقيــة. ومــع ذلــك، يظــل التمويــل 

الجــزيئ لرنامــج جــر الــرر مــن خــال األصــول املصــادرة لداعــش خيــاًرا يشــر إىل 
ــاف.47 ــبل االنتص ــر س ــن توف ــن ع ــر الحكومي ــاة غ ــؤولية الجن مس

كــام تُظهــر مطالبــات التعويــض املوجهــة إىل العــراق أهميــة املســؤولية 

ــذا  ــن. وه ــة األيزيدي ــل يف حامي ــراق يف الفش ــون إىل الع ــبها الناج ــي ينس الت

ــذا  ــرر ه ــر ال ــج ج ــا برنام ــي يقدمه ــمة الت ــة الحاس ــى الفرص ــوء ع ــلط الض يس

يف البدايــة الســتعادة ثقــة املجتمــع األيزيــدي يف املؤسســات الحكوميــة، 

مــن خــال معاملتهــم كمواطنــن متســاوين ومقيّمــن يف العــراق. أن أكــر مــن 

مســتجيب حــدد تســليم جــر الــرر عــى أنــه منــح "حصــة يف العــراق"48   يدعــم 
ــر.49 ــيًا" أك ــا سياس ــاره "مرشوًع ــرر باعتب ــر ال ــع ج ــل م التعام

ــاعد  ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــرر الت ــر ال ــود ج ــمة لجه ــب الحاس ــد الجوان ــل أح يتمث

يف إقنــاع الناجــن بأنهــم صادقــون بالفعــل يف إدراج جميــع الناجــن يف نطــاق 

الرنامــج. طالــب جميــع املشــاركن، بغــض النظــر عــن نيتهــم العــودة، بــأن يكونــوا 

ــد  ــاركن: "ال يع ــد املش ــال أح ــث ق ــراق، حي ــن الع ــرر م ــر ال ــي ج ــن لتلق مؤهل

ــن  ــن الناج ــد م ــارك العدي ــن".50 ش ــه لآلخري ــض ومل تعط ــه للبع ــا إذا أعطيت تعويًض

ــراق[ ومل  ــن يف الع ــات ]للناج ــوا تعويض ــه "إذا قدم ــن أن ــعور، مؤكدي ــذا الش ه

ــا  ــيصبحون ضحاي ــا[ س ــإن ]الناجــن يف أملاني ــا[، ف ــا ]للناجــن يف أملاني يعطوه

مرتــن".51  يذكــر قانــون الناجيــات األيزيديــات الطلبــات الــواردة مــن خــارج العــراق، 

تتطلــب  ذلــك،  ومــع  الناجــن.  الاجئــن  إلدراج  سياســية  إرادة  وجــود  مقرحــاً 

الخدمــات اللوجســتية دراســة متأنيــة لضــامن ليــس فقــط التوافــر ولكــن أيًضــا 

ــاه. ــر أدن ــكل أك ــاط بش ــذه النق ــق يف ه ــيتم التعم ــول. س ــة الوص إمكاني

وشــمل طلــب املســاواة يف املعاملــة بــن الناجــن أيًضــا الرجــال واألطفــال 

ــكايف  ــر ال ــامم غ ــدم االهت ــن إىل ع ــن الناج ــد م ــار العدي ــث أش ــن ، حي األيزيدي

الــذي تلقــاه الناجــون الذكــور عــى وجــه الخصــوص: " الرجــال هــم ناجــون أيًضــا ... 

ولكــن مل يُقــدم يشء لهــم. هــم أيضــا ناجــون مثلنــا ".52 تــم توجيــه انتقــادات ضــد 

ــكات"  ــاء وإس ــه إىل "إخف ــات وترجمت ــاء األيزيدي ــاة النس ــرط" ملعان ــوح املف "الوض

للرجــال واألطفــال األيزيديــن يف وســائل اإلعــام والجهــود اإلنســانية، حيــث 

تســتخدم الناجيــات منابرهــن لرفــع مطالــب الرجــال والفتيــان يف الحصــول عــى 

جــر الــرر.53 وشــملت النســخة النهائيــة لقانــون الناجيــات األيزيديــات الرجــال 

ــال  ــة" واألطف ــة الجامعي ــي والتصفي ــل الجامع ــن "القت ــوا م ــن نج ــن الذي األيزيدي

األيزيديــن الذيــن كانــوا قارصيــن وقــت االختطــاف، مــام يشــر إىل أن هــذه 

ــا. ــد م ــا إىل ح ــمع به ــد ُس ــادات ق االنتق
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

كان املطلــب األخــر فيــام يتعلــق باملعاملــة املتســاوية للناجيــات هــو أن النســاء 

األيزيديــات مــن جميــع املجتمعــات اللــوايت نجــن مــن أرس داعــش يجــب أن يحصلــن 

عــى تعويضــات. منــذ تقديــم النســخة األوىل من مــرشوع القانــون، أظهــر الناجون 

مــن األيزيديــن يف العــراق تضامًنــا كبــرًا يف الدفــاع ليــس فقــط عــن حقهــم يف 

جــر الــرر ولكــن حقــوق الناجــن مــن املجتمعــات األخــرى، الذيــن ليســوا واضحــن، 

يف الغالــب بســبب الخــوف والوصــم. أوضــح أحــد املجيبــن: "نحــن جميًعــا ناجــون 

ــل  ــوق مث ــا حق ــا لدين ــض. كلن ــا البع ــل بعضن ــون مث ــا متعب ــض. كلن ــا البع ــل بعضن مث

ــد  ــرر. نري ــة وت ــذه الكارث ــه ه ــت ل ــان وقع ــاًم ألي إنس ــد دع ــض. نري ــا البع بعضن

]العــراق[ أن يدعــم كل البــرش، األيزيديــن، املســلمن، الجميــع، ألنــه ال يجــدي أن 

ــات  ــات األيزيدي ــون الناجي ــن أن قان ــن."54 يف ح ــي لآلخري ــض وال نعط ــي للبع نعط

ــن  ــة ميك ــة متييزي ــي صف ــن، وه ــاك مع ــن أي انته ــات م ــع الناجي ــمل جمي ال يش

أن تعمــق التوتــرات بــن املجتمعــات، فقــد ضمنــت التعديــات النهائيــة للنــص 

وقبــل اعتــامده  نالناجــن مــن العنــف الجنــي املرتبــط بالنزاعــات مــن الركــامن 

واملســيحين والشــبك والرجــال الناجــن مــن القتــل الجامعــي ايضــاً مؤهلــون 

للحصــول عــى مزايــا.

عــى الرغــم مــن أن املشــاركن دعــوا جميــع الناجــن إىل مامرســة حقهــم يف 

ــف.  ــاس الضع ــى أس ــات ع ــد األولوي ــارت إىل تحدي ــات أش ــرر، إال أن اإلجاب ــر ال ج

طلــب الكثــرون تعويضــات للناجــن األيزيديــن يف العــراق أوالً ، بــل وتحدثــوا 

عــن احتياجــات الناجــن الذيــن يعيشــون يف املخيــامت بــدالً مــن حاجاتهــم.55 هــذا 

مفهــوم بالنظــر إىل الفقــر الــذي يواجهــه الناجــون يف العــراق ونقــص الخدمــات 

يف مخيــامت النازحــن ، والتــي كان املشــاركون عــى درايــة بهــا جيــًدا مــن خــال 

االتصــال بأقاربهــم: "أهــم يشء هــو أن تتلقــى النســاء يف العــراق املســاعدة ، 

ألنهــن بحاجــة اكــر اىل هــذا التعويــض."56 قــد تشــجع هــذه املدخــات الحكومــة 

ــراق  ــن يف الع ــر للناج ــل أخ ــت عاج ــر رضر مؤق ــج ج ــذ برنام ــى تنفي ــة ع العراقي

ــاء  ــع إعط ــتخدامها م ــب اس ــي يج ــر الت ــأن املعاي ــرار بش ــي الق ــه صانع ، وتوجي

ــا. ــم املزاي ــن لتقدي ــة للناج األولوي

ب. مطالبات جرب الرضر

تحــدد املبــادئ األساســية لألمــم املتحــدة خمســة أشــكال مــن جــر الــرر إلصــاح 

ــكل  ــرق ل ــم التط ــدويل. يت ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــن االنته ــة ع األرضار الناجم

منهــا أدنــاه، مــع اإلشــارة إىل املطالــب التي أثارهــا الناجــون األيزيديــون يف هذه 

الدراســة، وكذلــك األحــكام ذات الصلــة يف قانــون الناجيــات األيزيديــات. مــا يجــب أن 

ــدم  ــة يف ع ــذور عميق ــة بج ــاكات مرتبط ــذه االنته ــو أن ه ــار ه ــذ يف االعتب يؤخ

ــرق  ــرق الط ــات يف مف ــاء واأليزيدي ــن والنس ــا األيزيدي ــي واجهه ــاواة الت املس

ــئة  ــارشة الناش ــة األرضار املب ــرد معالج ــن مج ــدالً م ــايل، ب ــا. وبالت ــذي واجهوه ال

عــن هــذه االنتهــاكات كــام لــو أنهــا حدثــت يف فــراغ ، "يجــب أن تهــدف جــر الــرر 

إىل معالجــة أوجــه عــدم املســاواة السياســية والهيكليــة التــي تؤثــر ســلبًا عــى 

حيــاة النســاء والفتيــات."57 عــى الرغــم مــن أن قانــون الناجيــات األيزيديــات هــذا - 

ــة  ــه ملعالج ــد ذات ــبًا يف ح ــاً أو مناس ــون كافي ــد ال يك ــات - ق ــادرة تعويض أو أي مب

ــاظ  ــإن الحف ــات، ف ــاء األيزيدي ــا النس ــي تواجهه ــاواة الت ــدم املس ــه ع ــع أوج جمي

عــى جــدول األعــامل التحويــيل هــذا كمبــدأ إرشــادي ســيمنع عــى األقــل برنامــج 

جــر الــرر مــن تعزيــز املظــامل التــي تســبق تاريــخ اإلبــادة الجامعيــة.

االسرتداد

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــابق. ع ــا الس ــة إىل وضعه ــادة الضحي ــرداد إىل إع ــر االس يش

ــادة  ــال اإلب ــت خ ــي ارتكب ــاكات الت ــن االنته ــد م ــبة للعدي ــن بالنس ــر ممك ــذا غ ه

ــا  ــون فيه ــي يك ــه يف الحــاالت الت ــوب في ــر مرغ ــن، وغ ــق األيزيدي ــة بح الجامعي

ــال  ــا خ ــم جمعه ــي ت ــات الت ــفت البيان ــد كش ــئ، فق ــر متكاف ــابق غ ــع الس الوض

ــي. ــب رئي ــر مطل ــكات يعت ــادة املمتل ــة أن إع ــذه الدراس ه

لقــد فقــد جميــع الناجــن كل مــا امتلكــوه خــال اإلبــادة الجامعيــة، مبــا يف ذلــك 

ــر  ــم وأن توف ــادة ممتلكاته ــوا بإع ــذا طالب ــكات، وله ــاكن واألرايض واملمتل املس

لهــم الحكومــة العراقيــة الســكن. إن حــق الاجئــن والنازحــن يف اســتعادة 

ممتلكاتهــم لهــم راســخ، مــع وجــود قانــون غــر ملــزم مثــل مبــادئ إعــادة 

اإلســكان واملمتلــكات لاجئــن والنازحــن )مبــادئ بينهــرو( التــي تدعــم مطالبــات 
ــكات.58 ــتعادة املمتل ــن باس الاجئ

ــكات  ــادة املمتل ــو إع ــتعادة ه ــن االسرداد/االس ــي م ــرض الرئي ــن أن الغ يف ح
ــا لخصائــص االنتهــاكات والســياق.59  األصليــة، ميكــن أن تتخــذ أشــكااًل مختلفــة وفًق

أثــار العديــد مــن الناجــن مــن كوجــو مــن ذاتهــم مســألة موقــع املمتلــكات التــي 

ســيتم إعادتهــا. بالنظــر إىل الفظائــع التــي حدثــت يف كوجــو واملقابــر الجامعيــة 

ــًدا  ــب ج ــن الصع ــيكون م ــه س ــون أن ــر الناج ــة اآلن، ذك ــط بالقري ــي تحي ــدة الت العدي
العيــش هنــاك وأن كوجــو اآلن "مقدســة"،60 لكــن "ال ميكنهــم تــرك عظامهــم". 61 

يف الوقــت نفســه، قــارن الناجــون بــن الطبيعــة الخطــرة بشــكل خــاص لانتهــاكات 

التــي تعــرض لهــا األيزيديــون يف كوجــو وبــن املوقــع املعــزول نســبيًا لكوجــو 

مقابــل القــرى األيزيديــة األخــرى، الــذي منــع ســكانها مــن الفــرار عندمــا هاجــم 

ــا  ــيتم منحه ــي س ــكات الت ــوا أن املمتل ــة، اقرح ــباب أمني ــرة. ألس ــش ألول م داع

كتعويضــات يجــب أال تكــون موجــودة بالــرورة يف كوجــو ولكــن بالقــرب مــن 

كوجــو، مــع اإلشــارة إىل مختــار كوجــو الحــايل كمصــدر محتمــل للتوجيــه يف 

ــتعادة.  ــكات املس ــكان املمتل ــد م تحدي
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ــن  ــدى أي م ــن ل ــن مل يك ــم، لك ــوقهم لوطنه ــن ش ــاركن ع ــض املش ــرب بع وأع

املشــاركن نيــة يف العــودة يف ظــل الظــروف الحاليــة. كان الســبب األكــر ذكــرًا 

لعــدم الرغبــة يف العــودة هــو األمــان، يليــه مخــاوف تتعلــق بنقــص البنيــة التحتية 

والخدمــات األساســية والدخــل املــادي، حيــث قــال أحــد املســتجيبن: "ســنجار 

ليســت مكانـًـا للعائــات، أو شــخًصا يحــاول كســب العيــش، أو البحــث عــن مســتقبل."62 

ــة  ــم الحالي ــن أوضاعه ــم م ــى الرغ ــا ، ع ــباب ايض ــذه األس ــا ه ــون داخلي ــار النازح أث

يف املخيــامت. وفًقــا لدراســة حــول نوايــا النازحــن بالعــودة إىل مناطقهــم 

النازحــة الذيــن أفــادوا عــن نيتهــم العــودة إىل  األصليــة، بلغــت نســبة األرس 

ــر  ــان، و4	٪ تدم ــاروا إىل األم ــع 4	٪ أش ــهر 3٪، م ــة أش ــون ثاث ــنجار يف غض س

ــودة.63    ــام الع ــية أم ــق رئيس ــية كعوائ ــات األساس ــص الخدم ــكات و3	٪ نق املمتل

ــار إعــادة اإلدمــاج يف مــكان املنشــأ  ــا، ال ميكــن اعتب بــدون معالجــة هــذه القضاي
ــزوح.64 ــا للن حــاً دامئً

ــم أو  ــن رغبته ــر ع ــض النظ ــم بغ ــتعادة ممتلكاته ــن اس ــن الاجئ ــن م ــق للناج يح

نيتهــم يف العــودة إىل العــراق. يف الواقــع، "النــزوح طويــل األمــد ال يلغــي 

ــاج  ــن أو االندم ــادة التوط ــرار إع ــرداد. وال ق ــات االس ــن مطالب ــة ع ــزع الرشعي أو ين

ــل  ــا ")التشــديد يف األصــل(.65 ليــس للناجــن الحــق يف االســرداد فحســب، ب محليً

يحتاجــون إليــه أيًضــا، حيــث أعــرب الكثــرون عــن أن اســتعادة ممتلكاتهــم يف 

العــراق ســتمنحهم شــعوراً باالســتقرار املــادي والذهنــي: "هــذا صحيــح ألننــا هنــا، 

قــد نعيــش بشــكل أفضــل مــن الذيــن يعيشــون يف العــراق اآلن. لكــن ليــس لــدي 

أي منــزل يف أملانيــا، أو أي يشء. صحيــح أننــا نعيــش يف ســام وهــم يعطوننــا 

رواتــب وميكننــي العمــل هنــا، لكــن إذا عملــت، فســأكل وأعيــش فقــط يوًمــا بعــد 

يــوم، لكــن لــن يكــون لــدي أي يشء أملكــه، وال منــزل، متاًمــا مثــل ضيــف ... ليــس 

لــدي أي يشء هنــا أيًضــا. لــذا، إذا متكنــوا مــن إعطائنــا شــيئًا مــن ]العــراق[، فنحــن 
ال نريــد أن نحــرم مــن ]مــا قــد تقدمــه الحكومــة العراقيــة[."66

ــفر إىل  ــة الس ــيق آلي ــراض تنس ــا ألغ ــة أيًض ــن مهم ــكات الناج ــتعادة ممتل إن اس

العــراق، والتــي عــر العديــد مــن الناجــن إمــا عــن رغبتهــم أو رضورة ذلــك. 

ــذه  ــط له ــد التخطي ــدة عن ــة العدي ــة واملالي ــق البروقراطي ــة إىل العوائ باإلضاف

الرحــات، فــإن االفتقــار إىل اإلقامــة يُعّقــد هــذه الزيــارات، والتــي تتــم غالبًــا 

ألســباب صعبــة مثــل اإلدالء بشــهادة أو إجــراء اختبــارات الحمــض النــووي أو حضــور 

احتفــاالت إعــادة الدفــن. عــاوة عــى ذلــك، مــن املهــم أن نتذكــر أن العديــد مــن 

الناجــن يف أملانيــا لديهــم عائلــة مبــارشة أو ممتــدة يف العــراق، مبــا يف 

ذلــك إقليــم كردســتان العــراق، واملوقــع املقــدس اللــش باإلضافــة إىل العديــد 

ــة  ــا أهمي ــا أيًض ــات له ــذه الرح ــإن ه ــايل ف ــاك. وبالت ــودة هن ــة املوج ــن األرضح م

شــخصية وروحيــة كبــرة، وعــى الرغــم مــن تأثرهــا املحتمــل املزعــزع لاســتقرار، 

الذيــن  الناجــن  مــن  للعديــد  بالنســبة  الشــفاء.  عمليــة  يف  دوًرا  تلعــب  فقــد 

لديهــم أطفــال أصغــر ســًنا، تربــط هــذه الزيــارات أيًضــا أطفالهــم بالديــن والثقافــة 

األيزيديــة، حيــث يخــى الناجــون أيًضــا مــن إدماجهــم: "إذا كان لدينــا منــازل ]يف 

العــراق[، إذا كان مــن املمكــن يل وألوالدي الذهــاب إىل هنــاك مــرة واحــدة ســنة، 

ــة األم ".67   ــوا اللغ ــن ينس ــل ل ــى األق ع

بقــرض  إمــا قطعــة أرض ســكنية  للناجيــات  األيزيديــات  الناجيــات  يوفــر قانــون 

عقــاري أو وحــدة ســكنية مجانيــة. اال ان بعــض التفاصيــل مل يتــم تحديدهــا حتــى 

اآلن، مبــا يف ذلــك رشوط القــرض املذكــورة. تســلط نتائــج هــذه الدراســة الضــوء 

عــى أهميــة إعــادة املمتلــكات إىل الناجــن مــن الاجئــن وإرشاك قــادة املجتمع 

ــاوة  ــع. ع ــة املوق ــل، وخاص ــأن التفاصي ــرار بش ــاذ ق ــاء اتخ ــهم أثن ــن أنفس والناج

عــى ذلــك، يجــب معالجــة مســألة رد املمتلــكات مــع االخــذ بعــن االعتبــار قضايــا 

حيــازة األرايض األوســع التــي تؤثــر عــى األيزيديــن واملســاوئ التــي تواجههــا 

ــكات والســيطرة عليهــا.68   إن وضــع هــذه األمــور يف  املــرأة يف امتــاك املمتل

االعتبــار أثنــاء معالجــة اســتعادة او اســرداد املمتلــكات ميكــن أن يكــون لــه أيًضــا 
تأثــر تحــويل لعــدم املســاواة التــي تواجههــا النســاء واألقليــات الدينيــة.69 

واألهــم مــن ذلــك، يجــب معالجــة الحواجــز التــي تحــول دون العــودة بالتزامــن مــع 

جــر الــرر، وإال فلــن يتمكــن الناجــون مــن التمتــع بهــذه املزايــا يف املقــام األول.

التعويض املادي

يجــب تقديــم تعويــض مــادي عــن أي رضر ميكــن تقييمــه اقتصاديًــا، مبــا يف 

ذلــك األذى الجســدي والذهنــي، وفقــدان الفــرص، واألرضار املعنويــة، والنفقــات 

املتكبــدة. وجــد جميــع املســتجيبن  ان التعويضــات املاديــة مهمــة للغايــة، 

ــون يف  ــراق يعيش ــن يف الع ــة الناج ــر إىل أن غالبي ــوم، بالنظ ــر مفه ــذا أم وه

فقــر. عــى الرغــم مــن أن التعويــض هنــا ينشــأ مــن الحــق يف التعويــض، ولــدى 

الناجيــات حــق منفصــل يف التنميــة ينبغــي مبوجبــه تنفيــذ برامــج الحــد مــن الفقــر 

ــى  ــن ع ــاعدة الناج ــض يف مس ــكار دور التعوي ــن إن ــت، وال ميك ــس الوق يف نف

ــايل. ــتقال امل ــن االس ــن م ــتوى مع ــى مس ــول ع ــم والحص ــاء حياته ــادة بن إع

ــزء ال  ــا ج ــى انه ــان ع ــن األحي ــر م ــة يف كث ــات املادي ــارة اىل التعويض ــم اإلش ت

غنــى عنــه مــن جــر الــرر للناجــن يف كل مــن أملانيــا والعــراق، مــع اإلشــارة إىل 

أن الناجــن مــن كا املجموعتــن فقــدوا معيــل أرسهــم ومل يتمكنــوا مــن العثــور 

عــى عمــل أو كانــوا يعانــون مــن مشــاكل الصحــة العقليــة التــي أعاقــت قدرتهــم 

ــد  ــه، أك ــت نفس ــم. يف الوق ــة أطفاله ــون إلعال ــم يعان ــر منه ــل، وكث ــى العم ع

املشــاركون أن التعويــض وحــده ال يــريض مطالبهــم بجــر الــرر: "مهــام كان 
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املــال الــذي يدفعونــه فهــو جيــد بالنســبة يل، لحيــايت اليوميــة. لكننــي لــن 
أقــول لنفــي أبــًدا هــذا كل يشء، فقــط ألننــي حصلــت عــى تعويــض مــايل."70 

ويشــر هــذا إىل أهميــة الجمــع بــن التعويــض املــادي وأشــكال جــر الــرر 

األخــرى، وال ســيام جــر الــرر الرمــزي، مــن أجــل التخفيــف مــن التصــور القائــل بــأن 
ــه "ديــة". 71 التعويــض يُدفــع عــى أن

ومــع ذلــك، عــى الرغــم مــن الشــعور بعــدم االرتيــاح الضمنــي يف ردود الناجيــات 

فيــام يتعلــق باملزايــا املاليــة، فقــد أرصوا أيًضــا عــى أن التعويــض املــادي هــو 

الحــد األدىن الــذي يجــب أن تقدمــه الحكومــة العراقيــة: "إذا فعلــوا هــذا للناجــن، 

فــإن الناجــن يعتقــدون أن الحكومــة العراقيــة تريــد أن تقــدم يشء لهــم، أن 

الحكومــة العراقيــة تدعمهــم. لكــن إذا مل يعطوهــم راتبــاً، سيشــعر الناجــون 

ــى  ــة ع ــن[ يف املعيش ــيعتمد ]الناج ــم ... وس ــيئاً له ــل ش ــة ال تفع ــأن الحكوم ب

ــاك إنســاناً يعولهــم. "72   لقــد ظهــر ترتيــب  هــذا الراتــب و ]هــم[ يعتقــدون أن هن

ــة  ــات املتعلق ــان يف املناقش ــن األحي ــر م ــراق يف كث ــن يف الع ــات الناج أولوي

بالتعويــض، غالبـًـا باإلشــارة إىل ظروفهــم الضعيفــة: "مــن جانــب، إذا كان ]التعويض 

املــادي[ متعلًقــا بالعدالــة، فأنــا لســت فخــوراً بــه،اذا كان مــاال. مــن جانــب آخــر، أنــا 

اآلن يف أملانيــا وميكننــي العمــل، لكــن هنــاك بعــض الناجــن يف العــراق وهــم 

ــد  ــر جي ــذا أم ــرى، فه ــة أخ ــن ناحي ــذا م ــل. ل ــم العم ــر، وال ميكنه ــون للخط معرض

لهــم ".73  وبالتــايل، ســيُنظر إىل التعويــض املــادي عــى أنــه اعــراف مبعاناتهــم، 

وبأنهــم "ذو قيمــة"74   يف نظــر الحكومــة العراقيــة، بينــام يســاعد الناجــن ايضــاً 

يف إعــادة بنــاء حياتهــم.

واتفــق جميــع املســتجيبن عــى أنــه مــن األفضــل الحصــول عــى معــاش شــهري  

ــغ اإلجــاميل ســيكون محــدوًدا وميكــن أن يضيــع. ميكــن أن  مشــرين إىل أن املبل

يســاعد الدفــع الشــهري أيًضــا يف التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتحقيــق االســتقرار 

وحتــى درجــة مــن االســتقال املــايل: "إذا تلقيــت اآلن الكثــر يف دفعــة واحــدة، 

ــم  ــن ك ــر ع ــض النظ ــغ، بغ ــذا املبل ــه. ه ــيئًا ب ــري ش ــد أش ــا؟ ق ــل به ــامذا أفع ف

هــو، ســوف ينتهــي. ولكــن إذا كان ذلــك عــى أســاس شــهري، فســيتم تغطيــة 
]تكاليــف[ معيشــة الفــرد وعائلتــه شــيئًا فشــيئًا، وهــذا ســيكون جيــد."75

ــل  ــى أال يق ــن  ع ــهري للناج ــاش ش ــى مع ــات ع ــات األيزيدي ــون الناجي ــص قان ن

مبلغــه عــن ضعــف الحــد األدىن للمعــاش املنصــوص عليــه يف قانــون املعاشــات 

املوحــد رقــم 9 لســنة 2014 وتعدياتــه. يف حــن أن حســاب املبلــغ الدقيــق 

للتعويــض املــادي ســيتم تحديــده عــى األرجــح مــن خــال ترشيعــات ثانويــة، فــإن 

اإلشــارة إىل قانــون التقاعــد املوحــد تشــر إىل أن املبلــغ يجب أال يقل عــن 1،000،000 

ــا(. عــاوة عــى ذلــك،  دينــار عراقــي شــهريًا )مــا يعــادل حــوايل 80	 دوالرًا أمريكيً

ينــص قانــون الناجيــات األيزيديــات عــى أن تلقــي التعويــض مبوجــب هــذا الرنامــج 

ال مينــع الناجيــات مــن تلقــي جــر الــرر املاديــة االخــرى مبوجــب القوانــن املحلية 

أو القــرارات الدوليــة، مــام يعنــي أن الناجيــات مــن األرامــل، عــى ســبيل املثــال، ال 

يــزال بإمكانهــن التقــدم إىل اللجــان الفرعيــة للتعويضــات مبوجــب القانــون رقــم 20 

لتلقــي معاًشــا عــن األرضار الناشــئة عــن تعرضهــم لإليــذاء غــر املبــارش إضافــة اىل 

قانــون الناجيــات األيزيديــات. كــام أن تفضيــل العــراق للمعــاش التقاعــدي الشــهري 

عــى الدفــع ملــرة واحــدة يتــامىش أيًضــا مــع أفضــل املامرســات، حيــث مــن 
ــوال.76  ــى األم ــيطرين ع ــاء مس ــات البق ــى الناجي ــبيًا ع ــهل نس ــه يس ــروف أن املع

ومــع ذلــك، فــإن كيفيــة توزيــع هــذا املبلــغ )عــى ســبيل املثــال، الحصــول 

ــع إىل  ــة أو الودائ ــؤون االجتامعي ــل والش ــب وزارة العم ــن مكات ــاش م ــى املع ع

ــتؤثر  ــة(، س ــتندات املطلوب ــوال واملس ــع األم ــة جم ــة، وعملي ــابات املرفي الحس

عــى مســتوى اســتقالية الناجــن يف إنفــاق األمــوال.

إعادة التأهيل

والقانونيــة  والنفســية  الطبيــة  الخدمــات  التأهيــل  إعــادة  إجــراءات  تشــمل 

واالجتامعيــة. غالبـًـا مــا تكــون هــذه رضوريــة للناجــن مــن العنــف الجنــي املرتبــط 

بالنزاعــات، والــذي يســبب أرضاًرا متعــددة األوجــه. أعطــى املشــاركون يف هــذه 

ــى  ــي ع ــي واالجتامع ــم النف ــل، والدع ــادة التأهي ــة إلع ــا األولوي ــة أيًض الدراس

ــوص. ــه الخص وج

تلقــى العديــد مــن املســتجيبن رعايــة طبيــة ونفســية يف أملانيــا وتحدثــوا عــن 

ــول  ــارة إىل الوص ــت اإلش ــم. مت ــل عافيته ــن اج ــات م ــذه الخدم ــر ه ــة توف أهمي

املجــاين ذي األولويــة إىل خدمــات الصحــة الذهنيــة باعتبــاره حاجــة أساســية 

ــة حياتهــم اليوميــة.  خاصــة للناجــن يف العــراق، وحتــى كــرشط مســبق ملواصل

ــى  ــل حت ــة، والعم ــوم، والدراس ــك الن ــع، ال ميكن ــي جائ ــول إنن ــا تق ــل عندم ــه مث إن

متــأل معدتــك. الحالــة النفســية هــي أيًضــا يشء مــن هــذا القبيــل. "77 ومــع ذلــك، ال 

تــزال وصمــة العــار حــول الصحــة النفســية داخــل املجتمــع العراقــي تشــكل عائقــاً 

ــا يف  ــا جميًع ــد رأين ــن، "لق ــد الناج ــال أح ــام ق ــي.78 ك ــم النف ــب الدع ــام طل أم

ــب  ــة طبي ــاج إىل رؤي ــي أو يحت ــم نف ــا إىل دع ــخص م ــاج ش ــا يحت ــراق، عندم الع

نفــي، فإنهــم ينظــرون إىل هــؤالء األشــخاص بطريقــة مختلفــة، كــام لــو كانــوا 

مجانــن".79 ومــع ذلــك، هنــاك بعــض التقــدم داخــل املجتمــع األيزيــدي يف كــر 
ــة.80 ــذه الوصم ه
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تــم اإلشــارة اىل التعليــم والتوظيــف كعنــارص حاســمة لدعــم الناجــن يف إعــادة 

ــة أو  ــدروس اللغ ــايب ل ــر اإليج ــن التأث ــاركون ع ــر املش ــا ع ــا م ــم. غالبً ــاء حياته بن

املدرســة أو العمــل الــذي قامــوا بــه يف أملانيــا عــى صحتهــم العاطفيــة، 

ــية:  ــة النفس ــى الصدم ــب ع ــاعدتهم يف التغل ــرص س ــاطات والف ــذه النش ألن ه

"]الذهــاب إىل املدرســة[ يشــبه متاًمــا وضــع كل أفــكاري يف صنــدوق وغلقهــا، 

ولكــن عندمــا ال يتــم ذلــك، ســيخرج كل هــذا التفكــر. "81 يف الواقــع، غالبًــا مــا متــت 

مناقشــة التعليــم والتوظيــف كجــزء مــن "البقــاء منشــغلن" بــدالً مــن التعامــل مــع 

ــزل، ســواء يف العــراق أو  األفــكار املقلقــة: "بقــدر مــا يجلــس الشــخص يف املن

هنــا، ال يوجــد يشء ســوى التفكــر. ولكــن مبجــرد انشــغال الشــخص، تصبــح حيــاة 

الشــخص طبيعيــة شــيئًا فشــيئًا. صحيــح أننــا ال نســتطيع أن ننــى، لكــن حيــاة 
ــدار ". 82 ــان تُ اإلنس

يف الوقــت نفســه، طالــب املشــاركون بالتعليــم وخاصــة التوظيــف كوســيلة 

ــررات يف  ــات مت ــاء األيزيدي ــن أن النس ــم م ــى الرغ ــتقبلهم. ع ــط ملس للتخطي

كى املجالــن، فقــد تحولــت ديناميكيــات النــوع االجتامعــي جزئيًــا نحــو املســاواة 

ــا،  ــات يف أملاني ــى الناجي ــاص ع ــكل خ ــق بش ــذا ينطب ــة.83 ه ــادة الجامعي ــد اإلب بع

الــايت يتــم تزويدهــن بالدعــم يف الذهــاب إىل املدرســة وايجــاد فــرص عمــل. 

ذكــر العديــد مــن املجيبــن تأثــر التعليــم والتوظيــف وأهميتهــام يف اتخــاذ 

ــر  ــن. وبالنظ ــايل ومتكينه ــتقال امل ــاب االس ــات واكتس ــتقبل الناجي ــرارات ملس الق

إىل أن الناجيــات األكــر ســناً ال يحصلــن عــى تعليــم يذكــر، فقــد ذكــرن التدريبــات 

املهــارات  تعلــم  يف  النســاء  ملســاعدة  الصغــرة  األعــامل  ومنــح  املهنيــة 

ــكان  ــل يف م ــاب للعم ــا الذه ــب عليه ــل: يصع ــب الدخ ــدء يف كس ــة والب املهني

ــه،  ــل في ــا العم ــرأة وميكنه ــذه امل ــل ه ــيط ملث ــاء يشء بس ــم إعط ــر. ميكنه آخ

مثــل فتــح متجــر لهــا. إعطائهــا تدريبــات حــول كيفيــة إدارة متجــر وميكنهــا تقديــم 

الدعــم لنفســها وألرستهــا، ألن هنــاك نســاء رحــل أزواجهــن، أو ليــس لديهــن 
ــل".84 ــى العم ــادر ع ــل ق طف

الناجيــات  قانــون  مبوجــب  والنفــي  الصحــي  التأهيــل  مراكــز  توفــر  يتــم 

األيزيديــات، مــع اإلشــارة إىل توفــر العــاج للناجــن داخــل املؤسســات العراقيــة، 

وإذا لــزم األمــر، يف الخــارج ايضــاً. كــام يتضمــن ايضــاً االســتمرار يف التعليــم دون 

الخضــوع ألي رشط عمــر كإجــراء اســتعادة الحقــوق، عــى الرغــم مــن أن املبــادرات 

ــن أن  ــارات ميك ــى امله ــي ع ــب مهن ــي تدري ــن لتلق ــن األيزيدي ــة للناج اإلضافي

تنــدرج ضمــن الفــرص التعليميــة املذكــورة يف قانــون الناجيــات األيزيديــات. كــام 

ــك  ــا يف ذل ــن، مب ــل للناج ــرص العم ــن ف ــؤولة تأم ــة املس ــى املديري ــن ع يتع

األولويــة يف التوظيــف العــام بنســبة 2٪. إن تنفيــذ مثــل هــذه اإلجــراءات للناجــن 

خــارج أرايض العــراق ليــس باألمــر الســهل، عــى الرغــم مــن أن هــذا ال يــرر حرمــان 

ــول  ــة ح ــارات املختلف ــة االعتب ــيتم مناقش ــا. س ــذه املزاي ــن ه ــن م ــن الناج الاجئ

ــاه. التنفيــذ أدن

الرتضية

ميكــن أن تشــر الرضيــة إىل تدابــر تهــدف إىل وقــف االنتهــاكات املســتمرة، 

عــى  والتعــرف  املفقوديــن،  عــن  والبحــث  الحقيقــة،  عــن  العلنــي  والكشــف 

املفقوديــن وإعــادة دفنهــم بالشــكل املناســب، واالعتــذار العلنــي واإلقــرار 

باالنتهــاكات وتحمــل املســؤولية، عقوبــات ضــد الجنــاة وإحيــاء الذكــرى. متــت إثــارة 

ــى  ــدل ع ــام ي ــة، م ــذه الدراس ــتجيبن له ــل املس ــن قب ــا م ــور تقريبً ــذه األم كل ه

األهميــة املنســوبة للتدابــر الرمزيــة إىل جانــب الفوائــد املاديــة.

كان املطلــب األكــر الحاحــاً هــو بــدء عمليــات البحــث واإلنقــاذ ألولئــك الذين مــا زالوا 

يف األرس. بالنظــر إىل أن اآلالف مــن األيزيديــن مــا زالــوا يف عــداد املفقوديــن، 

ــار عــن النســاء واألطفــال يف البلــدان املجــاورة،  ال ميكــن  مــع اســتمرار ورود أخب

املبالغــة يف مــدة اهميــة هــذه املســألة.85   عــى الرغــم مــن أن مكتــب شــؤون 

املخطوفــن واإلنقــاذ التابــع لحكومــة إقليــم كردســتان يقــدم الدعــم التشــغييل 

واملــايل لعائــات املفقوديــن،86 إال أن هنــاك حاجــة لجهــود منســقة دوليـًـا لتحديــد 

مــكان األيزيديــن األرسى وإنقاذهــم. أثــار العديــد مــن الناجيــات هــذا املطلــب قبــل 

ــى  ــارشة ع ــر املب ــة غ ــة للضحي ــاء األولوي ــى إعط ــدل ع ــام ي ــر، م أي يشء آخ

االنتهــاكات املبــارشة التــي تعرضــن لهــا: "جــر الــرر لــألم هــو بعــودة ابنتهــا أو 

ابنهــا، ألنــه يعتــر أكــر جــر رضر لهــا."87  ذا ال يعنــي أن األرضار التــي لحقــت بالضحايــا 

املبارشيــن ال ينبغــي معالجتهــا، ومــع ذلــك فــإن الناجــن ســوف يتســاءلون بشــكل 

مفهــوم عــن مــدى صــدق أي جهــود تعويــض بينــام تســتمر االنتهــاكات ضــد 

ــات  ــات األيزيدي ــون الناجي ــعى قان ــي يس ــاكات الت ــس االنته ــي نف ــن، وه األيزيدي

إىل معالجتهــا حتــى يومنــا هــذا دون بــذل أي جهــد إليقافهــا.

لألســف، هنــاك احتــامل، أن بعــض املفقوديــن قُتلــوا وُدفنــوا يف مقابــر جامعيــة 

قــرب ســنجار. تــم إنشــاء فريــق التحقيــق التابــع لألمــم املتحــدة لتعزيــز املســاءلة 

لدعــم   2018 أغســطس  يف   )UNITAD( داعــش  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  عــن 

الجهــود املحليــة ملحاســبة داعــش مــن خــال جمــع األدلــة وحفظهــا وتخزينهــا، 

ــاون  ــات بالتع ــد الرف ــة وتحدي ــور الجامعي ــتخراج القب ــارس 2019 الس ــذ م ــل من ويعم

مــع الحكومــة العراقيــة.88  وقــد تســبب التأخــر يف اســتخراج الجثــث يف معانــاة 

ــة.  ــادة الجامعي ــى اإلب ــمة ع ــة الحاس ــر األدل ــامل تدم ــع احت ــن م ــديدة للناج ش
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

أقيمــت أول مراســم إعــادة دفــن لتكريــم 103 مــن ضحايــا داعــش يف كوجــو يف 

ــون  ــرب الناج ــا. أع ــط لحضوره ــود خط ــاركن وج ــض املش ــر بع ــر 89،2021   وذك فراي

عــن الحاجــة امللحــة الســتخراج جميــع املقابــر الجامعيــة والتعــرف عــى الرفــات، 

حيــث إن عــدم معرفــة مــا إذا كان أحباؤهــم عــى قيــد الحيــاة أم ال، جعلهــم يف 

حالــة مــن الغمــوض: "يف املــرة األوىل التــي أعلنــوا فيهــا عــن 0	 اســم، وبعدهــا 

قالــوا إنهــم أحــروا 104 ضحيــة يــوم 31 ينايــر لدفنهــم. مــاذا عــن الباقــن؟ متــى 

ســيعلنون عنهــم؟ ال أعــرف. وهــذا يف كوجــو فقــط، إذا كانــوا يف كل مــرة 

يقدمــون 100 اســم ومــا زالــوا مل يســتخرجوا قبــور األيزيديــن اآلخريــن، فهــذا 

ــم  ــع ]أحبائه ــوا م ــن كان ــك الذي ــم. أولئ ــون يف عودته ــن يأمل ــب ألن الكثري صع

عندمــا وقعــت الهجــامت[، يعرفــون أنهــم رحلــوا، لكــن ال يــزال لديهــم األمــل. إذا 
ــيان" 90 ــون النس ــل ويحاول ــون األم ــوف يقطع ــم[، فس ــر أحبائه ــوا ]مص علم

ــادة  ــرر اإلب ــا "يك ــة الضحاي ــن هوي ــي ع ــان التدريج ــن أن اإلع ــون ع ــرب الناج ــام أع ك

ــات  ــن التحدي ــد م ــا العدي ــذا أيًض ــق ه ــهر."91 يخل ــة أش ــم[ كل بضع ــة ]له الجامعي

ــارة  ــد زي ــات عن ــون عقب ــن يواجه ــوص، الذي ــه الخص ــى وج ــا ع ــن يف أملاني للناج

العــراق لهــذه األغــراض، كــام هــو مفصــل يف القســم أدنــاه حــول التنفيــذ. وبــدالً 

ــى أن  ــد ع ــع التأكي ــي، م ــكل جامع ــامء بش ــن األس ــان ع ــوا اإلع ــك، اقرح ــن ذل م

ــع  ــون أن تضي ــم يخش ــور ألنه ــى الف ــل ع ــب أن تكتم ــث يج ــتخراج الجث ــات اس عملي

ــن  ــة م ــة دامئ ــق حال ــة ويخل ــة الحقيق ــم يف معرف ــك حقه ــام ينته ــام، م العظ

عــدم اليقــن: "ســيكون مــن األفضــل إذا عملــت الحكومــة مًعــا ]مــع ممثلــون 

ــن إذا  ــن. لك ــدة أو مرت ــرة واح ــا[ مل ــات الضحاي ــن هوي ــان ع ــل ]اإلع ــرون[ وجع آخ

اســتغرق هــذا ســنوات، فســيكون هــذا صعــب أيًضــا. قــد تضيــع العظــام، وبعضهــا 

قــد تأخــذه الحيوانــات، والبعــض اآلخــر باملــاء. يبــدو األمــر كــام لــو كان لدى الشــخص 

أمــان، ]رمبــا[ تكــون عظــام ]احبائنــا[ أيًضــا مــن بينهــا، ولكــن إذا انجرفــت ]العظــام[ 

مــع املــاء، قــد يقــول الشــخص رمبــا ]املفقــود[ عــى قيــد الحيــاة. إنهــا مســألة 

ــوس  ــا للطق ــبة وفًق ــن املناس ــادة الدف ــك بإع ــاركون كذل ــب املش ــة".92 طال صعب

األيزيديــة واآلثــار التــي تشــر إىل املقابــر الجامعيــة لتكريــم الضحايــا: "حتــى لــو 

مل نبقــى ]يف العــراق[ لألبــد، نريــد الذهــاب إىل هنــاك مــرة أو مرتــن يف الســنة 

... ]كــام يحــق لألطفــال الذهــاب إىل قبــور أرسهــم ومعرفــة مــا حــدث لهــم. نريــد 
ــا هــذا الحــق أيًضــا."93 شــيئًا هنــاك أيًضــا؛ لألطفــال هــذا الحــق وأقــول إن لدين

كان املجتمــع األيزيــدي يدافــع عــن اعــراف العــراق الرســمي باإلبــادة الجامعيــة 

ــرين  ــب، مش ــذا املطل ــة ه ــذه الدراس ــاركون يف ه ــرر املش ــام 2014. وك ــذ ع من

إىل أن اعــراف العــراق سيشــجع أيًضــا الــدول األخــرى عــى تبنــي قــرارات اعرافًــا 

ــرى  ــاء ذك ــا إلحي ــا وطنيً ــطس يوًم ــان 3 أغس ــوا بإع ــام طالب ــة. ك ــادة الجامعي باإلب

ــاء  ــف إلحي ــل ومتاح ــاء متاثي ــًدا، وإنش ــيانها أب ــدم نس ــامن ع ــة لض ــادة الجامعي اإلب

ــن. ــاة األيزيدي ــرى معان ذك

عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت جــرا للــرر يف حــد ذاتهــا، إال أن ماحقــات الجنــاة 

التــي يتــم التعامــل معهــا يف وقــت واحــد مــع آليــات جــر الــرر  األخــرى ميكــن أن 

يكــون لهــا أثــر يف جــر الــرر. بينــام  UNITAD يجمــع أدلــة عــى جرائــم داعــش 

ضــد األيزيديــن ، مل يتــم بعــد الترشيــع للجرائــم الدوليــة مــن قبــل الحكومــة 

العراقيــة،94 مــع املحاكــامت الحاليــة ضــد أعضــاء داعــش املحتجزيــن مبوجــب 

قوانــن مكافحــة اإلرهــاب ، وفشــلت يف تحديــد خطــورة الجرائــم املرتكبــة.95     

أثــار املشــاركون محاســبة أعضــاء داعــش كجــزء حيــوي مــن العدالــة لإلبــادة 

ــرادع املحتمــل: "إذا مل يتــم  الجامعيــة األيزيديــة، ال ســيام فيــام يتعلــق بأثرهــا ال

تقديــم ]الجنــاة[ إىل املحاكــم اآلن ، رمبــا بعــد 10 ســنوات ، ســيظهر نفــس الشــخص 

باســم مختلــف ويفعــل ذلــك ليــس فقــط لأليزيديــن ولكــن لألديــان األخــرى أيًضــا. 

ــى  ــا، حت ــك بن ــوا ذل ــن فعل ــك الذي ــى أولئ ــة ع ــق العدال ــم تطبي ــن امله ــك، م لذل

ــام  ــرى ".96   ك ــان األخ ــق األدي ــا ، أو بح ــن بعدن ــة م ــال القادم ــك لألجي ــوا ذل ال يفعل

طالبــوا باملشــاركة يف املحاكــامت: "أريــد إحضــار الشــخص الــذي فعــل هــذا يب 

إىل املحكمــة، و ]ســأذهب[ وأقــف أمامــه،"97 لــي يعــرف كــم فعــل بنــا ، لكننــي 

اقــوى منــه كــوين واقفــة امامــه "  مل تكــن املطالبــة مبحاكمــة الجنــاة موجهــة 

ــة  ــدول األوروبي ــرى ، وال ــا إىل دول أخ ــن أيًض ــة ولك ــة العراقي ــو الحكوم ــط نح فق

عــى وجــه الخصــوص ، مــن خــال ذكــر املقاتلــن األجانــب الذيــن لعبــوا دوًرا ال 

ــارك  ــس املش ــد نف ــك ، أك ــع ذل ــن.98 وم ــد األيزيدي ــم ض ــكاره يف الجرائ ــن إن ميك

أن املاحقــات القضائيــة وحدهــا لــن تلبــي مطالبهــم بجــر الــرر، خاصــة وأن 

االنتهــاكات ال تــزال مســتمرة: "]ماحقــة الجنــاة[ وحدهــا ليســت جــزًءا مــن جــر 

الــرر. كانــت هنــاك محاكمــة عراقــي ]مقاتــل مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية[ يف 

ــا. لكنهــا ليســت جــزء مــن جــر  ــرًا جــًدا بالنســبة لن فرانكفــورت وكان هــذا شــيئًا كب

م للعدالــة وتطبــق عليــه العدالــة. أبســط مثــال عــى  الــرر، فهــذا يعنــي أنــه قـُـدِّ
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

ــل كل  ــة. أوالً وقب ــر الرضي ــن تداب ــد م ــات العدي ــات األيزيدي ــون الناجي ــن قان يتضم

يشء، يعــرف قانونيــاً باإلبــادة الجامعيــة بحــق األيزيديــن؛ عــى الرغــم مــن 

وجــود بعــض األوامــر التنفيذيــة لتحقيــق هــذه الغايــة، إال أن هــذا يشــكل أول 

ــام  ــة. ك ــم دولي ــاكات كجرائ ــذه االنته ــرف به ــراق تع ــل الع ــن قب ــة م ــة ملزم وثيق

نــص القانــون عــى أن تعمــل وزارة الخارجيــة عــى التوعيــة بهــذه الجرائــم يف 

ــاون  ــن بالتع ــاذ للمفقودي ــث واإلنق ــات البح ــى عملي ــص ع ــة، وتن ــل الدولي املحاف

مــع الجهــات املحليــة والدوليــة. تنســق املديريــة مــع مديريــة املقابــر الجامعيــة 

ــادة  ــات وإع ــد الرف ــة وتحدي ــر الجامعي ــتخراج املقاب ــهداء الس ــة الش يف مؤسس

ــا إلحيــاء ذكــرى اإلبــادة  الدفــن املناســب. كــام تــم إعــان 3 أغســطس يوًمــا وطنيً

ــة  ــة وأمان ــل وزارة الثقاف ــا. تعم ــم الضحاي ــطة لتكري ــتقام أنش ــث س ــة، حي الجامعي

بغــداد والجهــات األخــرى ذات العاقــة عــى إقامــة اآلثــار والتامثيــل واملعــارض. 

يوفــر القانــون فقــط إطــاًرا إلحيــاء الذكــرى؛ عمليــة تصميــم هــذه املبــادرات 

املحــددة، مبــا يف ذلــك االحتفــاالت التذكاريــة واآلثــار ومــا إىل ذلــك، يجــب أن 

تشــمل الناجــن واملجتمــع األيزيــدي للتأكــد مــن أنهــم يحرمــون الطقــوس 

األيزيديــة. هــذا سيســاهم يف منــع التهميــش ألولئــك املعرضــن للخطــر بالفعــل، 

ــاء. ــة النس وخاص

كــام تتطــرق العديــد مــن أحــكام قانــون الناجيــات األيزيديــات إىل املســاءلة 

الجنائيــة، حيــث تنــص عــى أن عــى املديريــة التنســيق مــع هيئــات التحقيــق 

والقضــاء املحليــة والدوليــة عــى حــد ســواء وتوفــر البيانــات واألدلــة للمســاعدة 

يف محاكمــة الجنــاة. كــام تعمــل وزارة الخارجيــة عــى تســليم الجنــاة للمحاكــامت 

األيزيديــن يف  االختطــاف ضــد  تضمــن مرتكبــي عمليــات  يتــم  لــن  الجنائيــة. 

ــال  ــن خ ــاة، م ــة الجن ــال ومحاكم ــة اعتق ــلطات متابع ــى الس ــب ع ــو، ويج أي عف

توفــر الحاميــة أيًضــا للناجــن والشــهود. يجــب أن يتبــع هــذه األحــكام ترشيعــات 

ثانويــة وكذلــك تعديــات يف قوانــن اإلجــراءات الجزائيــة والجنائيــة توضــح كيفيــة 

تنفيذهــا؛ إن ضــامن توافقهــا مــع املعايــر الدوليــة، وخاصــة لحاميــة الناجــن 

ــامت. ــة يف املحاك ــاركة اآلمن ــة للمش ــغ األهمي ــر بال ــهود، أم والش

ضامنات عدم التكرار 

تشــمل ضامنــات عــدم التكــرار عــدًدا ال يحــى مــن التدابــر املوجهــة ملنــع تكــرار 

االنتهــاكات، والتــي تتضمــن الســيطرة املدنيــة عــى القــوات العســكرية واألمنيــة، 

وتعزيــز املؤسســات القضائيــة، والتدريــب عــى حقــوق اإلنســان إلنفــاذ القانــون، 

ســمحت  أو  االنتهــاكات  هــذه  وقــوع  يف  ســاهمت  التــي  القوانــن  وإصــاح 

بحدوثهــا. يجــب ان تكــون هــذه التدابــر مناســبة بشــكل خــاص ملعالجــة هــذه 

املظــامل التــي تكمــن وراء االنتهــاكات مــن خــال تحويلهــا نحــو املســاواة. بينــام 

يذكــر قانــون الناجيــات األيزيديــات منــع تكــرار االنتهــاكات، فإنــه ال يوفــر أي طــرق 

ــدف. ــذا اله ــول إىل ه ــددة للوص مح

ــاً حاســامً للمشــاركن. أعــرب  كان ضــامن عــدم وقــوع إبــادة جامعيــة أخــرى مطلب

العديــد مــن الناجــن عــن شــكوكهم الجــادة بعــدم ايفــاء الحكومــة العراقيــة 

ــة  ــة الحالي ــا األمني ــاروا اىل القضاي ــام أش ــرى، ك ــة أخ ــادة جامعي ــع إب ــا مبن بوعده

يف ســنجار. كــام ذكرنــا، يشــكل هــذا التصــور الحاجــز الرئيــي أمــام العــودة: "إذا 

قلــت لــك إننــي أجــرؤ عــى الذهــاب إىل العــراق والذهــاب إىل قريتــي ولــن أخــاف، 

فلــن يكــون ذلــك صحيًحــا. إذا ذهبــت، فلــن أجــرؤ عــى اصطحــاب أطفــايل، ألننــي ال 

أعــرف مــاذا ســيحدث. نريــد أن يكــون لدينــا األمــن أكــر مــن أي يشء آخــر، حتــى ال 
يتكــرر مــا حــدث لنــا وال يحــدث ألطفالنــا ". 100

ــح  ــو موض ــام ه ــتفاضة ك ــك باس ــق ذل ــة تحقي ــة كيفي ــم مناقش ــك، مل تت ــع ذل وم

يف فصــل املنهجيــة. كان القاســم املشــرك هــو الحاميــة الدوليــة.101   باإلضافــة 

ــنجار  ــدان س ــزأ لفق ــي املج ــهد اإلداري واألمن ــاركون املش ــار املش ــك، أث إىل ذل

واأليزيديــن للســيطرة السياســية عــى وطنهــم: "ســأفكر يف ]العــودة[ عندمــا 

أعــرف أن ســنجار حــرة. عندمــا أقــول حــرًة، فأنــا ال أعنــي فقــط مــن داعــش، ولكــن 

مــن الحكومــات أيًضــا، مــن األحــزاب ]السياســية[ التــي تقاتــل عــى ســنجار. ]ســتكون 

ســنجار حــرة[ عندمــا تكــون يف أيــدي األيزيديــن، وال يتدخــل اآلخــرون ".102   ميكــن 

إدارة  وكذلــك  القانــون  وإنفــاذ  األمــن  قــوات  يف  األيزيديــن  دمــج  يلعــب  أن 

محليــة منتخبــة دميقراطيــاً دوراً هامــاً.103 كــام تــم االستشــهاد باالعــراف باإلبــادة 

الجامعيــة مــن قبــل العــراق يف هــذا الســياق إلمكانيــة منــع العنــف، ألنــه يعنــي 

التزاًمــا بحاميــة األيزيديــن مــن املزيــد مــن األذى:104 "تــم ارتــكاب 74 إبــادة جامعيــة 

ــذه  ــا ه ــراف به ــم االع ــا. إذا ت ــأي منه ــراف ب ــم االع ــن مل يت ــن ولك ــد األيزيدي ض
املــرة، فهــذا يعنــي أن هنــاك مــن يهتــم باأليزيديــن ".105

كان فشــل العــراق يف قانــون الناجيــات األيزيديــات هــو معالجــة مســألة تســجيل 

األطفــال املولوديــن نتيجــة االغتصــاب مــن خــال تعديــل قوانــن األحوال الشــخصية. 

ال تعتــر هــذه القوانــن متييزيــة ضــد األقليــات الدينيــة فحســب، بــل تــؤدي أيًضــا 

إىل تفاقــم الوصمــة، مــام يــؤدي إىل تفاقــم آثــار اإلبــادة الجامعيــة عــى 

األطفــال مــن املجتمــع األيزيــدي. إن قضيــة األطفــال املولوديــن نتيجــة االغتصــاب 

ــط  ــوا فق ــاء ليس ــتجيبن، ألن اآلب ــع املس ــه جمي ــق علي ــام اتف ــة، ك ــة للغاي حساس

مرتكبــي اإلبــادة الجامعيــة ولكــن األيزيديــة هــي ديانــة زواج مشــركة، تتطلــب مــن 

ــا أيزيديــن حتــى يتــم قبــول الطفــل كأيزيــدي. أكــد العديــد  كا الوالديــن أن يكون

مقابلة، 	1 ديسمر 2020، عر اإلنرنت.. 100

يف نفس االتجاه، انظر CIGE أعاه، ص. 10.. 101

مقابلة، 9 ديسمر 2020، عر اإلنرنت.. 102

ينــص اتفــاق ســنجار الــذي تــم التوصــل إليــه بــن حكومــة العــراق وحكومــة إقليــم كردســتان يف ترشيــن األول / أكتوبــر 2020 عــى تعيــن 00	2 فــرد يف مناصــب أمنيــة محليــة بالتنســيق مــع . 103
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كويل بور، نحو تعويضات تحويلية لإلبادة الجامعية لأليزيدين: تسليم الوعد الذي مل يتم الوفاء به بـ "لن يتكرر مرة أخرى"، 2021 )ورقة عمل(.. 104
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مــن املجيبــن أنــه ال األمهــات وال األطفــال يتحملــون أي ذنــب عــى اإلطــاق وأنــه 

يجــب تقديــم الدعــم لهــم ويفضــل أن تكــون الحاميــة خــارج العــراق، بغــض النظــر 

عــن آرائهــم حــول مــا إذا كان ينبغــي قبــول األطفــال كأيزيديــن. ومــع ذلــك، فقــد 

أثــاروا أيًضــا تســجيل األطفــال باســم األب والديــن باعتبــاره أحــد العقبــات الرئيســية 

أمــام االندمــاج. وكــام قــال أحــد الناجــن، "]إذا كان لــدي طفــل ولــد نتيجــة االغتصاب[ 

فلــن أخرهــم أبــًدا بأنهــم أبنــاء داعــش. أســتطيع أن أريب هــؤالء األطفــال، ولكــن 

لــن اقبــل ان أســجلهم عــى أســامء آبائهــم وأجدادهــم حتــى يعــودوا ذات يــوم 

ــا، أنــا لســت مــع أولئــك الذيــن يفعلــون ذلــك  ويتحولــوا اىل داعــش؟ ألكــون صادقً
عــى اإلطــاق ".106

ــون  ــة يف قان ــذه القضي ــن ه ــع ع ــد تراج ــي ق ــواب العراق ــس الن ــون مجل ــا يك رمب

الناجيــات األيزيديــات بســبب الرغبــة يف تــرك القــادة األيزيديــن ليقــرروا مــا إذا كان 

ســيتم قبــول هــؤالء األطفــال يف الديــن. ومــع ذلــك، فــإن هــذا االتجــاه مــن التفكر 

ــة  ــرارات الديني ــدويل والق ــون ال ــن القان ــئة ع ــة الناش ــات الدول ــن التزام ــط ب يخل

التــي تتخذهــا الســلطات الدينيــة. يُعــرف بوضــع الضحيــة لألطفــال املولوديــن 

نتيجــة االغتصــاب بشــكل منفصــل عــن وضــع الضحيــة ألمهاتهــم؛ وهــذا يعنــي أن 

ــب  ــض مبوج ــا يف التعوي ــق أيًض ــم الح ــاب له ــة االغتص ــن نتيج ــال املولودي األطف

القانــون الــدويل.107 وبالتــايل، فــإن الحكومــة العراقيــة ملزمــة بتقديــم تعويضــات 

لألطفــال أيًضــا، بغــض النظــر عــن الديــن الــذي ينتمــون إليــه ودون الخضــوع لقــرارات 

القــادة الدينيــن. كان بإمــكان قانــون الناجيــات األيزيديــات عــى األقــل إدخــال 

اســتثناءات لقوانــن األحــوال الشــخصية فيــام يتعلــق بتســجيل األطفــال املولوديــن 

نتيجــة االغتصــاب. كان مــن املمكــن أن تعالــج هــذه األحــكام القوانــن التــي متيــز 

ــامء  ــة للزع ــؤون الداخلي ــل يف الش ــة دون التدخ ــات الديني ــن األقلي ــاء م ــد النس ض

الدينيــن األيزيديــن، وكان مــن املمكــن أن يكــون االعــراف بوضعهــم كضحايــا 

مبثابــة خطــوة أوىل يف إعــادة إدمــاج األطفــال املولوديــن نتيجــة االغتصــاب مــن 

خــال التخفيــف مــن وصمــة العــار

حتــى إذا تــم اســتبعاد هــذه األحــكام مــن قانــون الناجيــات األيزيديــات، فــإن تعديــل 

قوانــن األحــوال الشــخصية التــي متيــز ضــد النســاء مــن األقليــات الدينيــة يجــب أن 

ــر  ــود ج ــتكمل جه ــي أن تُس ــة وينبغ ــة العراقي ــامل الحكوم ــدول أع ــى ج ــل ع يظ

الــرر بتدويــن الجرائــم الدوليــة، واعتــامد قانــون منــع العنف ضــد املــرأة وتعديات 

أحــكام العنــف الجنــي الــواردة يف القانــون الجنــايئ مــن أجــل توافــق أفضــل مع 

املعايــر الدوليــة، إىل جانــب إصــاح قطــاع األمــن وإعــادة اإلعــامر والتنميــة. األهــم 

مــن ذلــك، يجــب العمــل عــى املصالحــة كجــزء مــن هــدف تطلعــي مبــا يتوافــق 

مــع هــذه التدابــر ملعالجــة التوتــرات طويلــة األمــد داخــل املجتمعــات ويف مــا 

ــه  ــات نفس ــات األيزيدي ــون الناجي ــش. إن قان ــع رصاع داع ــت م ــي تعمق ــا والت بينه

ليــس هــو األنســب للعديــد مــن هــذه التدابــر، التــي تتطلــب إرادة سياســية أوســع 

وإصــاح مؤســي لتحقيــق تغيــر اجتامعــي أســايس.108   ومــع ذلــك، فــإن قانــون 

الناجيــات األيزيديــات قــد عــر عــن عــدم التكــرار كهــدف ميكــن أن يثــر نقاشــات أكــر 

حــول تحويــل التفاوتــات الهيكليــة التــي تواجههــا األقليــات الدينيــة يف العــراق، 

وهــو جــزء مهــم مــن الوفــاء بوعــد "لــن يتكــرر ذلــك أبــًدا".
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اعتبارات لضامن الوصول اىل جر الرر من قبل الناجن الاجئن   .VI

ــن  ــد م ــي العدي ــات يلب ــات األيزيدي ــون الناجي ــدو أن قان ــاه، يب ــل أع ــو مفص ــام ه ك

املطالــب الرئيســية للناجــن األيزيديــن يف أملانيــا. ومــع ذلــك، فــإن نجــاح الرنامــج 

ــرو  ــادئ بينه ــب مب ــن. تطال ــى الناج ــز ع ــع واملرتك ــذه الري ــى تنفي ــد ع يعتم

الــدول بضــامن قــدرة الاجئــن أيًضــا عــى الوصــول إىل إجــراءات املطالبــات بغــض 

النظــر عــن مــكان إقامتهــم. وهــذا أمــر بالــغ األهميــة أيًضــا ألن الوصــول إىل مثــل 

هــذه العمليــات قــد يكــون لــه تأثــر عــى قــرار الناجــن للنظــر يف العــودة إىل 

العــراق أو االندمــاج يف أملانيــا أو إعــادة التوطــن يف بلــد ثالــث. 109  األســئلة 

املتعلقــة بالتنفيــذ لهــا تأثــر مبــارش عــى إمكانيــة وصــول الناجــن إىل الرنامــج 

ــى  ــن ع ــاص مل يك ــكل خ ــة بش ــذه الدراس ــز ه ــرًا ألن تركي ــراق. نظ ــارج أرايض الع خ

التنفيــذ، فــإن الصــورة الكاملــة للعوائــق املحتملــة أمــام الوصــول إىل جــر الــرر 

ــارات  ــك إىل االعتب ــن ذل ــدالً م ــم ب ــذا القس ــرق ه ــر. يتط ــذا التقري ــاق ه ــاوز نط تتج

الرئيســية لضــامن إمكانيــة وصــول الاجئــن الناجــن إىل الرنامــج.

يتمثــل املبــدأ اإلرشــادي الثــاين ، يف ضــامن مشــاركة الناجــن واملجتمعــات 

ــا.  ــض وتنفيذه ــر التعوي ــل تداب ــد تفاصي ــدين يف تحدي ــع امل ــررة واملجتم املت

عــى الرغــم مــن أن الناجــن قــد ال يكونــون مؤهلــن متاًمــا للتحــدث عــن التفاصيــل 

ــاء  ــم أثن ــم ومطالبه ــم واحتياجاته ــرار آراءه ــو الق ــمع صانع ــب أن يس ــة، يج الفني

قيامهــم بوضــع إجــراءات ميكــن الوصــول إليهــا حًقــا. ميكــن أن يــؤدي التعــاون مــع 

منظــامت املجتمــع املــدين يف العــراق وإقليــم كوردســتان، التــي تدعــم الناجن 

ــام ان  ــذ. ك ــن التنفي ــع وتحس ــن، إىل تري ــة الكثري ــبت ثق ــام 2014 واكتس ــذ ع من

التعــاون املُنّســق بــن أصحــاب املصلحــة ميكــن ان مينــع ايضــا ازدواجيــة الجهــود 

وإضفــاء املصداقيــة عــى الرنامــج. إن إرشاك املنظــامت الدوليــة ذات الخــرة يف 

مبــادرات جــر الــرر الجامعيــة التــي لهــا امتــداد دويل، مثــل املنظمــة الدوليــة 

للهجــرة، ميكــن أن يجلــب الخــرة الفنيــة إىل طاولــة املفاوضــات.

تتمثــل الخطــوة األوىل يف إنشــاء إجــراءات يف متنــاول الناجــن مــن الاجئــن 

يف جمــع البيانــات وتقييــم اعــداد ووضــع الناجــن خــارج أرايض العــراق، مبــا يف 

ذلــك املعلومــات الدميوغرافيــة األساســية واالنتهــاكات واألرضار ونقــاط الضعــف. 

ستســمح هــذه البيانــات للحكومــة العراقيــة بالوصــول إىل العــدد التقديــري 

ملقدمــي الطلبــات املحتملــن، وهــو مــا ســيكون مطلوبـًـا للتخطيط املــايل ووضع 

امليزانيــة أيًضــا. ميكــن أن تلعــب املصــادر الحاليــة للمعلومــات التــي تــم جمعهــا 

مــن قبــل منظــامت املجتمــع املــدين والســلطات املحليــة والدوليــة، دوًرا مهــاًم 

ــا.110 يشــر قانــون الناجيــات األيزيديــات إىل أن املديريــة يجــب أن تعــد البيانــات  هن

الخاصــة بالناجــن مــن خــال االعتــامد أيًضــا عــى املعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن 

قبــل املؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة العاملــة يف هــذا املجــال. بالنســبة 

للناجــن خــارج أرايض العــراق، ميكــن االســتفادة مــن البيانــات التــي تــم جمعهــا من 

قبــل املؤسســات الحكوميــة مثــل مكتــب شــؤون املختطفــن واإلنقــاذ، و وهيئــة 

التحقيــق وجمــع األدلــة ومركــز الناجــن يف حكومــة إقليــم كردســتان ووزارة 

العمــل والشــؤون االجتامعيــة ووزارة الهجــرة واملهجريــن التابعــة للحكومــة 

العراقيــة. ميكــن للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، بصفتهــا الجهــة امليــرة للخدمــات 

اللوجســتية لرنامــج بــادن فورمتبــورغ، مــن بــن أمــور أخــرى، تقديــم البيانــات. قــام 

عــدد مــن منظــامت املجتمــع املــدين يف العــراق وإقليــم كوردســتان مبســاعدة 

الحكومــات يف جمــع الطلبــات لرامــج القبــول وتوثيــق الناجــن قبــل مغادرتهــم. 

كــام أنشــأ العديــد منهــم مكاتــب يف أوروبــا لخدمــة الاجئــن والبقــاء عــى اتصــال 

وثيــق مــع الناجــن. هنــاك عــدد مــن منظــامت املجتمــع املــدين األيزيديــة التــي 

أنشــأها مجتمــع املغربــون أيًضــا، والتــي ميكــن أن تكــون أيًضــا مصــدًرا للمعلومات. 

ــات  ــاركة البيان ــاين مش ــول اإلنس ــج القب ــي أدارت برام ــات الت ــن للحكوم ــراً، ميك أخ

اإلحصائيــة. بالطبــع، أُجــر بعــض الناجــن عــى مغــادرة العــراق عــر طــرق الهجــرة 

ــون  ــد يك ــة. ق ــدان املضيف ــرورة يف البل ــجيلهم بال ــم تس ــة ومل يت ــر النظامي غ

ــامت  ــع منظ ــاون م ــد بالتع ــى الرص ــات ع ــن التدريب ــد م ــراء مزي ــروري إج ــن ال م

املجتمــع املــدين التــي يثــق بهــا الناجــون للوصــول إىل رقــم أكــر دقــة.

ــول  ــهلة الوص ــم س ــراءات تقدي ــاء إج ــة إنش ــة العراقي ــى الحكوم ــب ع ــا، يج ثانيً

للناجــن يف الخــارج. وفًقــا ملبــادئ األمــم املتحــدة األساســية، يجــب عــى الــدول 

ــامن  ــبة لض ــة املناس ــية والقنصلي ــة والدبلوماس ــائل القانوني ــع الوس ــر جمي "توف

ــادئ  ــب مب ــام تطل ــاف".111   ك ــم يف االنتص ــة حقوقه ــم مامرس ــا ميكنه أن الضحاي

بينهــرو مــن الــدول "الســعي إلنشــاء مراكــز ومكاتــب ملعالجــة طالبــات االســرداد 
يف جميــع أنحــاء املناطــق املتأثــرة حيــث يقيــم املطالبــون املحتملــون حاليًــا."112 

ــر  ــات ع ــم املطالب ــامح بتقدي ــة الس ــة العراقي ــن للحكوم ــك، ميك ــى ذل ــاًء ع وبن

ــفارات  ــض الس ــت أو تفوي ــر اإلنرن ــق ع ــة تطبي ــاء بواب ــة، أو إنش ــد أو بالوكال الري

والقنصليــات العراقيــة لتلقــي الطلبــات. بالنظــر إىل أن عــدًدا مــن الناجــن قــد 

يكونــون أميــن أو يجــدون صعوبــة يف اســتخدام املنصــات الرقميــة، فــإن إرســال 

مدربــن إىل البلــدان التــي بهــا أعــداد كبــرة مــن الناجــن مثــل أملانيــا وكنــدا 

ــن يف  ــم الناج ــة لدع ــة املجاني ــاعدة القانوني ــم املس ــا وتقدي ــراليا وفرنس وأس

التقديــم بشــكل ميكــن أن يســهل العمليــة. ميكــن ملنظــامت املجتمــع املــدين 

ــلء  ــم م ــدان دع ــذه البل ــن يف ه ــع الناج ــل م ــي تعم ــة الت ــامت الدولي واملنظ

ــجيل. ــتامرات التس اس
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أجــرى املؤلــف دراســة أخــرى بتكليــف مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق يف عــام 2019 حــول مصــادر املعلومــات الحاليــة بشــأن العنــف الجنــي املرتبــط بالنزاعــات يف العــراق . 110
والتــي ميكــن اســتخدامها لتســجيل مطالبــات جــر الــرر والتحقــق منهــا. كشــفت البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن 17 مــن أصحــاب املصلحــة املشــاركن يف الوثائــق )مبــا يف ذلــك منظــامت 
املجتمــع املــدين والهيئــات الحكوميــة( عــن حجــم كبــر مــن املعلومــات املوجــودة مســبًقا املتعلقــة بالناجــن مــن العنــف الجنــي املرتبــط بالنزاعــات والتــي تســاعد الحكومــة العراقيــة 
يف تخطيــط وتنفيــذ برنامــج جــر الــرر. جــويل بــور، رســم خرائــط الجهــود لتوثيــق العنــف الجنــي املرتبــط بالنــزاع يف العــراق: تحليــل مقيــاس ومنــاذج وجــودة جمــع البيانــات ألغــراض 

برامــج جــر الــرر ومســاعدة الناجــن، املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف العــراق، 2019 )تقريــر غــر منشــور(.
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

ــر  ــمول أك ــامن ش ــة لض ــة كافي ــة بدرج ــات مرن ــات اإلثب ــل متطلب ــب أن تظ ــا، يج ثالثً

ــى  ــات ع ــات األيزيدي ــون الناجي ــص قان ــج. ين ــن يف الرنام ــن الناج ــن م ــدد ممك ع

أن القــرارات بشــأن الطالبــات يجــب أن تصــدر بعــد مقابلــة تجريهــا اللجنــة للتعامــل 

ــا  ــارج، وم ــن يف الخ ــع الناج ــة م ــذه املقابل ــراء ه ــيتم إج ــف س ــات. كي ــع الطالب م

ــرر،  ــر ال ــات ج ــم طالب ــا لدع ــب وضعه ــي يج ــرى الت ــات األخ ــات اإلثب ــي متطلب ه

هــذه األمــور مــا زالــت غــر واضحــة. يتمثــل أحــد الحلــول املمكنــة يف إنشــاء 

وحــدات متنقلــة أو تفويــض الســفارات والقنصليــات إلجــراء املقابــات، ومــع ذلــك، 

فــإن ضــامن تدريــب مدخــيل اإلفــادات عــى اإلســعافات األوليــة النفســية وتقنيــات 

املقابــات التــي تراعــي الفــوارق بــن الجنســن أمــر بالــغ األهميــة لتجنــب تكــرار 

الصدمــة النفســية. مــن الناحيــة املثاليــة، مــع األخــذ يف االعتبــار التوثيــق املفــرط 

ــه  ــى وج ــات ع ــط بالنزاع ــي املرتب ــف الجن ــا العن ــن ضحاي ــن م ــن األيزيدي للناج

الخصــوص، يجــب اســتخدام املقابــات فقــط عندمــا ال تكــون األدلــة الداعمــة األخرى 

ــة  ــل الناجي ــن قب ــن م ــب مع ــاك طل ــون هن ــا يك ــوى أو عندم ــق الدع ــة لتوثي كافي

لــي تســتمع إليــه اللجنــة. وهــذا مــن شــأنه أيًضــا توفــر وقــت اللجنــة ومواردهــا، 

وتريــع معالجــة املطالبــات وإعــادة توجيــه املــوارد التــي تشــتد الحاجــة إليهــا 

ــاكات  ــن األذى واالنته ــببية ب ــط س ــود رواب ــات وج ــك. افراض ــن ذل ــدالً م ــن ب للناج

ــة حيــث مــن  بالنســبة ألولئــك الذيــن ميكنهــم وضــع أنفســهم يف مواقــع معين

املعــروف أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــى نطــاق واســع قــد حدثــت يف وقــت 

ــهم يف  ــع أنفس ــم وض ــن ميكنه ــن الذي ــال للمتقدم ــبيل املث ــى س ــن ، ع مع

كوجــو بــن 3 أغســطس - 	1 أغســطس 2014 مــن خــال إفــادة الشــهود،113 ميكــن أن 

ــا عــى  يكــون حــاً مفيــًدا. يجــب أال تكــون األدلــة األخــرى التــي تطلبهــا اللجنــة عبئً

املتقدمــن ؛ اســتخدام معايــر مخففــة للســامح بتقديــم ســجات الصحــة العقليــة 

، أو الرســائل مــن قبــل املؤسســات الحكوميــة العراقيــة أو غرهــا مــن املؤسســات 

ــهادة  ــم ش ــن تقدي ــبق للناج ــي س ــدين الت ــع امل ــامت املجتم ــة أو منظ الحكومي

ــدد  ــن ع ــد م ــأنه أن يزي ــن ش ــة م ــور الفوتوغرافي ــهود أو الص ــادة الش ــا ، أو إف له

ــن  ــة الناج ــة األملاني ــم الحكوم ــب أن تدع ــادرة. يج ــن املب ــتفيدين م ــن املس الناج
ــض.114 ــم بالتعوي ــم مطالباته ــتندات لدع ــدار املس يف إص

رابًعــا، ينبغــي تنفيــذ أنشــطة التوعيــة للناجــن يف الخــارج إلباغهــم برنامــج 

جــر الــرر.115 تنــص مبــادئ بينهــرو عــى أن املعلومــات املتعلقــة بعمليــات 

املطالبــات يجــب أن تكــون متاحــة، مبــا يف ذلــك يف بلــدان اللجــوء، بحيــث يكــون 

جميــع األشــخاص املترريــن عــى درايــة بالعمليــة.116 مــن الناحيــة املثاليــة، 

ــادة  ــات، لزي ــات األيزيدي ــون الناجي ــامد قان ــل اعت ــة قب ــطة التوعي ــدأ أنش ــب أن تب يج

الوعــي بالحــق يف جــر الــرر وإبــاغ الناجــن بالقانــون. كشــفت املقابــات التــي 

ــة  ــى دراي ــوا ع ــن كان ــن الناج ــة م ــة قليل ــة أن قل ــذه الدراس ــن ه ــزء م ــت كج أجري

بــأن العــراق كان يعمــل عــى إعــداد برنامــج  لجــر الــرر. واآلن بعــد إقــرار قانــون 

الناجيــات األيزيديــات، بإمــكان الحكومــة العراقيــة أن تبــدأ عــى الفــور يف أنشــطة 

التوعيــة يف البلــدان التــي يقيــم فيهــا الناجــون، وأيًضــا مــن خــال دعــم منظــامت 

املجتمــع املــدين واملنظــامت الدوليــة وحكومــة العــراق. بالنظــر إىل اســتخدام 

ــن يف  ــات للناج ــرش املعلوم ــك لن ــا يف ذل ــع، مب ــاق واس ــى نط ــبوك ع الفيس

ــن  ــة، ميك ــر الجامعي ــن املقاب ــتخرجة م ــات املس ــى الرف ــرف ع ــول التع ــارج ح الخ

ــرش  ــة لن ــة التكلف ــيلة منخفض ــي كوس ــل االجتامع ــائل التواص ــتخدام وس ــا اس أيًض

ــاغ  ــة التســجيل إلب ــح عملي ــة بعــد فت املعلومــات. يجــب أن تســتمر أنشــطة التوعي

الناجــن بالوصــول إىل اســتامرات التســجيل، واالجتــامع مــع مدخــيل اإلفــادات، إذا 

ــة  ــتندات الروري ــة، واملس ــات األهلي ــة، ومتطلب ــر الري ــبًا، وتداب ــك مناس كان ذل

ــا هــو تصميــم أنشــطة التوعيــة بعنايــة، وذلــك  واملواعيــد النهائيــة. املهــم هن

ــت. ــث التوقي ــن حي ــيام م ــرر، ال س ــر ال ــج ج ــن برنام ــات م إلدارة التوقع

يجــب أن تتدفــق مشــاركة املعلومــات يف كا االتجاهــن، مــن خــال إنشــاء منصــات 

آمنــة للناجــن للمشــاركة بنشــاط يف عمليــة تصميــم هيكليــة التنفيــذ واالســتامع 

ــات  ــامس ماحظ ــب الت ــج. يج ــتية للرنام ــات اللوجس ــول الخدم ــن ح إىل آراء الناج

ــتامرة  ــار اس ــب اختب ــام يج ــم، ك ــل التقدي ــتامرة وتفاصي ــم االس ــد تصمي ــن عن الناج

ــؤون  ــل والش ــى وزارة العم ــب ع ــارج. 117 يج ــن يف الخ ــن الناج ــا ب ــجيل أيًض التس

ــامت  ــع منظ ــيق م ــات التنس ــة الطالب ــن معالج ــؤولة ع ــة املس ــة واللجن االجتامعي

ــرض.  ــذا الغ ــا له ــدة معه ــل وطي ــات عم ــة عاق ــدين وإقام ــع امل املجتم

أخــرًا وليــس آخــرًا، يجــب عــى صانعي القــرار النظــر بعنايــة يف العقبــات املحتملة 

يف توزيــع الفوائــد عــى الناجــن يف الخــارج، والتــي قــد تتطلــب حلــواًل مبتكــرة. 

ــوال  ــول األم ــامن وص ــة ض ــون أهمي ــار الناج ــادي، أث ــض امل ــق بالتعوي ــام يتعل في

ــا وبقاءهــا يف أيــدي الناجــن. بالنســبة للمســتفيدين الذيــن هــم جــزء مــن  فعليً

برنامــج بــادن فورمتبــورغ، ميكــن إيــداع املعاشــات الشــهرية يف حســاباتهم 

املرفيــة املســتخدمة بالفعــل لتحصيــل مدفوعــات الرعايــة االجتامعيــة مــن 

حكومــة أملانيــا. ومــع ذلــك، ليــس لــدى جميــع الاجئــن الناجــن حســابات مرفيــة. 

تتمثــل الســبل املحتملــة لاستكشــاف يف دعــم الناجــن يف إنشــاء حســابات 

بنكيــة أو إرســال شــيكات شــهرية إىل عنــوان معــن، عــى الرغــم مــن أن هــذا مــن 

ــوال  ــادرة األم ــر مبص ــد يخاط ــتية وق ــات اللوجس ــن التحدي ــدًدا م ــق ع ــأنه أن يخل ش

مــن قبــل اآلخريــن. مــن النقــاط املهمــة التــي أُثــرت اثنــاء املقابــات أيًضــا الريبــة 

املحتملــة التــي ســيتم فرضهــا عــى التعويــض املــادي مــن قبــل حكومــة املانيــا. 

تحظــر اتفاقيــة الاجئــن لعــام 1	19 بالفعــل عــى الــدول املضيفــة فــرض رضائــب 

ــك  ــع ذل ــا، وم ــن مواطنيه ــا م ــم تحصيله ــي يت ــك الت ــن تل ــى م ــن أع ــى الاجئ ع
يجــب عــى حكومــة املانيــا إعفــاء مدفوعــات جــر الــرر مــن الرائــب متاًمــا.118

ــة . 113 ــاء معالج ــي أثن ــي الجن ــل الهرم ــتقرار يف التسلس ــدم االس ــات: ع ــي للتعويض ــوع االجتامع ــة يف الن ــات االنتقالي ــرر يف املجتمع ــر ال ــي يف ج ــوع االجتامع ــن، الن ــو ماري روث روبي
ــدج، 2009. ــة كامري ــة جامع ــن(، مطبع ــو ماري ــرر روث روبي ــان )مح ــوق اإلنس ــاكات حق انته

كانتور، أعاه ، ص. 12. 114

روبــن كارانــزا، كريســتيان كوريــا وإيلينــا نوتــون ، أشــكال العدالــة: دليــل لتصميــم منــاذج طلبــات جــر الــرر وعمليــات التســجيل لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان ، املركــز الــدويل للعدالــة . 	11
االنتقاليــة ، 2017.

كانتور، أعاه ، ص. 12.. 	11

كارانزا وآخرون أعاه، ص. 	11.. 117

ــر . 118 ــا )مؤمت ــد أملاني ــة ض ــواد اليهودي ــات امل ــر مطالب ــر مؤمت ــة. انظ ــات القضائي ــن الوالي ــدد م ــب يف ع ــن الرائ ــت م ــن الهولوكوس ــن م ــات الناج ــاء تعويض ــم إعف ــال، يت ــبيل املث ــى س ع
املطالبــات(.

https://www.cambridge.org/core/books/gender-of-reparations/gender-of-reparations-in-transitional-societies/310D21F41C71C1DC0EF061C7923510B4
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Guide_ReparationsForms_2017_Full.pdf
http://www.claimscon.org/what-we-do/compensation/payments-benefits/tax-exemptions/
http://www.claimscon.org/what-we-do/compensation/payments-benefits/tax-exemptions/
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

ســيتم توفــر خدمــات إعــادة التأهيــل يف العــراق، ولكــن مــن املفهــوم أن 

ــن  ــم م ــع ميّكنه ــوا يف وض ــن يكون ــودة ل ــة للع ــم ني ــس لديه ــن لي ــن الذي الناج

ــدي يف  ــغ نق ــداع مبل ــي إي ــة ه ــة البديل ــون الطريق ــن أن تك ــا. ميك ــول إليه الوص

الحســابات املرفيــة للناجــن ألولئــك الذيــن يُظهــرون الحاجــة إىل العــاج.119    

ــض  ــول إىل بع ــل الوص ــورغ بالفع ــادن فورمتب ــج ب ــار برنام ــن يف إط ــن للناج ميك

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا. ع ــا يف أملاني ــة مجانً ــية االجتامعي ــة والنفس ــات الطبي الخدم

ــادة  ــات إع ــات إىل خدم ــض الناجي ــة بع ــي حاج ــه يلب ــاً، إال أن ــر تعويض ــذا ال يعت ه

ــى  ــون ع ــن يرهن ــن الذي ــغ للناج ــذا املبل ــداع ه ــن إي ــك، ميك ــع ذل ــل. وم التأهي

الحاجــة إىل مزيــد مــن العــاج غــر املشــمول مــن حكومــة املانيــا وكذلــك ألولئــك 

الذيــن ال ميكنهــم الوصــول إىل أي خدمــات يف البلــدان املضيفــة لهــم.

تشــكل مشــاركة الناجــن يف الخــارج يف تدابــر الرضيــة أحــد أكــر الجوانــب تحديًــا 

يف مبــادرة التعويــض هــذه، حيــث أثارهــا جميــع املســتجيبن تقريبًــا. تتطلــب 

العديــد مــن هــذه اإلجــراءات الســفر إىل العــراق ألغــراض مثــل اإلدالء بالشــهادة 

ــن.  ــادة الدف ــم إع ــاالت ومراس ــور االحتف ــووي وحض ــض الن ــارات الحم ــراء اختب وإج

ــت  ــة جعل ــة واألملاني ــلطات العراقي ــن الس ــات أن كا م ــفت املقاب ــك، كش ــع ذل وم

هــذه الرحــات صعبــة عــى الناجــن. مــن جانــب الحكومــة العراقيــة، ال يتــم تزويــد 

ــار  ــم خي ــون لديه ــا ال يك ــا م ــم، وغالبً ــل رحاته ــايل لتموي ــم م ــأي دع ــن ب الناج

ــة  ــدو أن الحكوم ــك، ال يب ــى ذل ــاوة ع ــراق. ع ــارة الع ــال لزي ــراض امل ــوى اق س

ــن  ــى الناج ــة ع ــداث الهام ــة األح ــادة جدول ــر إع ــار تأث ــذ يف االعتب ــة تأخ العراقي

يف الخــارج. عمليــاً، يخطــط الناجــن لرحاتهــم )مبــا يف ذلــك رعايــة األطفــال 

مراســيم  حضــور  تاريــخ  مــع  يتــاءم  بشــكٍل  العمــل(   / املدرســة  مــن  واإلذن 

إعــادة الدفــن، والتــي قــد يتــم تأجيلهــا لوقــت الحــق وهــذا مــا يُزيــد مــن تعقيــد 

مخططاتهــم عنــد الســفر. لذلــك طلــب الناجــون دعــاًم ماليًــا وتخطيطًــا أفضــل 

ملثــل هــذه األحداث/املراســيم، ال ســيام إعــادة الدفــن، حتــى يتمكنــوا أيًضــا مــن 

الحضــور: "مــن عائلتــي هنــاك حــوايل 30-40 شــخًصا يف املقابــر الجامعيــة ... 

ــوم،  ــذا الي ــل ه ــب يف مث ــم ... إذا مل نذه ــاك ودفنه ــاب إىل هن ــا الذه ــن حقن م

ــه، نريــد  ــر كيــف قتلوهــم ومــا مــروا ب ــًدا. مل ن ــاح أب صدقــوين، فلــن نشــعر باالرتي

أن نكــون هنــاك عندمــا يدفنونهــم. ســيكون هــذا مهــاًم جــًدا إذا فعلــوا ذلــك مــن 
ــا ". 120 أجلن

ــن  ــزًءا م ــا ج ــورغ ليس ــادن فورمتب ــة ب ــا أو والي ــة أملاني ــن أن حكوم ــم م ــى الرغ ع

مبــادرة جــر الــرر هــذه، إال أن دعمهــم للناجــن األيزيديــن يف أملانيــا ميكــن أن 

يكــون لــه تأثــر كبــر عــى حصــول الناجــن عــى جــر الــرر يف العــراق . اشــتىك 

ــن تخفيضــات يف معاشــاتهم التقاعديــة بســبب زياراتهــم للعــراق،  الناجــون م

ــم  ــل رحاته ــن متوي ــن للناج ــال. ال ميك ــة األطف ــق رعاي ــص مراف ــن نق ــك م وكذل

الخاصــة ورحــات أطفالهــم، خاصــًة ألنهــم تُركــوا بــدون دخــل أثنــاء زياراتهــم، 

ومــع ذلــك ال يتــم تزويدهــم بــأي دعــم إذا اختــاروا عــدم إحضــار أطفالهــم أيًضــا. 

هــذا يجعــل مــن الصعــب للغايــة تنظيــم إقامتهــم، مــام يزيــد مــن محنــة الزيــارة 

ــا ]بســبب رحلتــي  ــة: "لقــد واجهــت مشــاكل هن التــي تــم إجراؤهــا ألغــراض العدال

إىل العــراق[ ... لقــد خفضــوا كثــرًا مــن رواتبنــا ... مل أذهــب إىل هنــاك لاســتمتاع 

وليــس لــدي أي عائلــة هنــاك  ... ذهبــت إىل املحكمــة، أجريــت فحــص دم، ولهــذا 

ذهبــت. "121 عــاوة عــى ذلــك، هنــاك ناجــون وصلــوا إىل أملانيــا عــر طــرق الهجــرة 

غــر النظاميــة، مبــا يف ذلــك أزواج بعــض الناجــن الذيــن تــم قبولهــم يف برنامــج 

ــراق.  ــفر إىل الع ــا بالس ــم يف أملاني ــمح وضعه ــن ال يس ــورغ، والذي ــادن فورمتب ب

هــذا مينــع الناجــن مــن املشــاركة يف اآلليــات التــي لهــا أهميــة كبــرة يف 

عمليــة التعــايف ينبغــي عــى حكومــة املانيــا وواليــة بــادن فورمتبــورغ تســهيل 

ــراق.  ــرر يف الع ــر ال ــج ج ــن يف برنام ــن األيزيدي ــن الاجئ ــن م ــاركة الناج مش

يجــب أن يشــمل ذلــك أيًضــا التوعيــة للناجــن بأنــه ال الوجــود يف هــذا الرنامــج وال 

قــرار املشــاركة فيــه يؤثــر عــى وضعهــم القانــوين يف أملانيــا، ألن مبــادرة جــر 

الــرر وحدهــا ال ترقــى إىل تغيــر يف الظــروف الشــخصية لوقــف حاميــة الاجئن. 

ــخص  ــر إىل أن الش ــرر ال يش ــر ال ــج ج ــاركة يف برنام ــأ للمش ــد املنش ــارة بل وزي

قــد أعــاد بنــاء نفســه هنــاك.122 يجــب التأكيــد عــى ذلــك خاصــة يف ضــوء التقاريــر 

التــي تتحــدث عــن رفــض أملانيــا منــح اللجــوء لأليزيديــن عــى أســاس أن العــراق 
مل يعــد غــر آمــن لهــم بعــد هزميــة داعــش.123
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

االستنتاج والتوصيات  .VII
قانــون الناجيــات األيزيديــات لديــه القــدرة عــى تحســن حيــاة الناجــن بشــكل 

ــادة  كبــر. عــى الرغــم مــن أن تشــكيله جــاء بعــد أكــر مــن ســت ســنوات مــن اإلب

الجامعيــة، بغــض النظــر عــن رشط أن تكــون جــر الــرر رسيعــة، إال أن التنفيــذ 

الريــع ال يــزال بإمكانــه معالجــة العديــد مــن األرضار الناجمــة عــن االنتهــاكات 

التــي تفاقمــت مــع عــدم االســتجابة واإلنصــاف. إن وضــع إجــراءات تضمــن وصــول 

الاجئــن الناجــن أمــر رضوري لالتــزام مببــدأ عــدم التمييــز. قــد تكــون التوصيــات 

التاليــة مفيــدة عنــد النظــر يف الطلبــات الــواردة مــن خــارج أرايض العــراق وتوزيــع 

الفوائــد عــى الناجــن مــن الاجئــن، وكذلــك تنفيــذ جــر الــرر للناجــن مــن رصاع 

ــع. ــاق أوس ــى نط ــش ع داع

اىل الحكومة العراقية: 

للناجني يف الخارج:

ــا . 1 ــى املزاي ــم ع ــض وحصوله ــة تعوي ــن يف أي آلي ــاركة الناج ــامن مش ض

ــاة  ــال مراع ــن خ ــك م ــام بذل ــن القي ــم. ميك ــكان إقامته ــن م ــر ع ــض النظ بغ

نقــاط الضعــف الخاصــة بالاجئــن الناجــن والتــي قــد تعــوق وصولهــم إىل 

ــادرات، ــذه املب ــل ه مث

ــم . 2 ــم ورغباته ــن احتياجاته ــر ع ــن للتعب ــن الناج ــة لاجئ ــات آمن ــاء منص إنش

ــر  ــك التداب ــا يف ذل ــد، مب ــات الفوائ ــم وخصوصي ــراءات التقدي ــم إج وتصمي

ــن، ــب ورشوط الناج ــا ملطال ــة، وفًق ــة الجامعي الرمزي

البــدء فــوًرا يف أنشــطة التوعيــة املوجهــة للناجــن يف الخــارج وإباغهــم . 3

بقانــون الناجيــات االيزيديــات مــع إدارة التوقعــات أيًضــا،

تقديــم الدعــم املــايل للناجــن يف الخــارج للقيــام برحــات إىل العــراق . 4

ــرر. ــر ال ــة وج ــات العدال ــق بآلي تتعل

ــدرة . 	 ــامن ق ــة لض ــا بعناي ــان عنه ــة واإلع ــداث التذكاري ــة األح ــام  بجدول القي

ــاركة. ــى املش ــارج ع ــن يف الخ الناج

لجميع الناجني

مراعــاة أوجــه عــدم املســاواة التاريخيــة والهيكليــة التــي تواجههــا النســاء . 1

ــذ  ــل التنفي ــم تفاصي ــد تصمي ــة عن ــات الديني ــاء األقلي ــة ونس ــات الديني واألقلي

والهــدف  اىل تحقيــق أقــى تأثــر تحــّويل.

بالنظــر إىل التأخــر يف إنشــاء مبــادرة رســمية لتوفــر اإلنصــاف، يُستحســن . 2

ان يكــون التنفيــذ رسيعــاً لقانــون الناجيــات األيزيديــات وتوزيــع اإلعانــات عــى 

الناجيــات.

القيــام . 3 العــراق،  للناجــن يف  ملعالجــة الظــروف املحفوفــة باملخاطــر 

برامــج جــر للــرر مؤقتــة وعاجلــة حتــى يتــم توزيــع الفوائــد مبوجــب 

األيزيديــات. الناجيــات  قانــون 

يف ضــوء مبــدأ عــدم التمييــز، إنشــاء آليــات انتصــاف للناجــن مــن املجتمعات . 4

غــر األيزيديــة واملســيحية والركــامن والشــبك. إضافــة اىل تضمــن األطفال 

غــر األيزيديــن يف مبــادرات التعويــض عــن طريــق تصميــم برامــج جديــدة أو 

تعديــل قانــون الناجيــات األيزيديات.

الــرشوع عــى وجــه الرعــة يف عمليــات اإلنقــاذ مــن خــال التنســيق مــع . 	

الهيئــات املحليــة والدوليــة، وكذلــك مــع حكومــات البلــدان املجــاورة التــي 

ــن يف األرس. ــا الناج ــا زال فيه م

ــى . 	 ــرف ع ــة والتع ــور الجامعي ــن القب ــث م ــتخراج الجث ــات اس ــتكامل عملي اس

الرفــات عــى وجــه الرعــة، وبــذل جهــد لإلعــان عــن أســامء الضحايــا الذيــن 

ــا، مــع مراعــاة الخســائر  تــم التعــرف عليهــم بشــكل جامعــي وليــس تدريجيً

العاطفيــة لــكل إعــان للناجــن.

ــذ . 7 ــاء تنفي ــن أثن ــة للناج ــة متخصص ــية اجتامعي ــة ونفس ــات طبي ــم خدم تقدي

ــة. ــة العقلي ــة بالصح ــار املتعلق ــة الع ــة لوصم ــة املوجه ــطة التوعي أنش

أيًضــا تدريبــات عــى املهــارات . 8 للناجــن تشــمل  إنشــاء برامــج تعليميــة 

للدخــل. املــدرة 

دعــم الناجــن يف العثــور عــى فــرص عمــل مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار . 9

ــراد األرسة  ــم وأف ــة ألطفاله ــي رعاي ــم كمقدم ــم واجباته ــن له ان الكثري

املصابــن وكبــار الســن، عــى ســبيل املثــال مــن خــال توفــر مرافــق رعايــة 

األطفــال باملجــان.

معالجــة النــزوح املطــول  مــن خــال معالجــة الحواجــز الرئيســية التــي تحــول . 10

دون العــودة، وال ســيام األمــن، وتدمــر املمتلــكات والبنيــة التحتيــة وانعــدام 

ســبل العيــش يف ســنجار، إليجــاد حــل دائــم للنــزوح وتســهيل العــودة 

ــيل. ــم األص ــة إىل موطنه الطوعي

إجــراء إصاحــات يف إعــادة اإلعــامر والتنميــة وإصــاح قطــاع األمــن مبــا . 11

ــاواة  ــدم املس ــه ع ــة أوج ــل معالج ــن أج ــرر م ــر ال ــج ج ــع برام ــامىش م يت

املتجــذرة التــي تواجههــا املجتمعــات املتــررة، وال ســيام األيزيديــون، 

ــع. ــرار الفظائ ــدم تك ــامن ع وض

التنســيق مــع يونيتــاد )UNITAD( وحكومــات الــدول التــي انضــم مواطنوهــا . 12

إىل داعــش يف ماحقــة الجنــاة، مــن خــال تبــادل األدلــة عــى الجرائــم 

ــة. الدولي

مواءمــة قوانــن العقوبــات والقوانــن الجنائيــة مــع املعايــر الدوليــة، مــن . 13

ــة  ــر حامي ــاة وإدراج تداب ــة الجن ــا ملحاكم ــة أيض ــم الدولي ــن الجرائ ــال تقن خ

للناجــن مــن أجــل املشــاركة بأمــان يف املحاكــامت،

ــات . 14 ــن األقلي ــاء م ــد النس ــز ض ــي متي ــخصية الت ــوال الش ــن األح ــل قوان تعدي

الدينيــة بالســامح لألمهــات بتســجيل أطفالهــن باســمهن ودينهــن.

االغتصــاب . 	1 نتيجــة  املولوديــن  لألطفــال  املســتقر  غــر  الوضــع  معالجــة 

وأمهاتهــم، مــن خــال ضــامن ســامتهم وتقديــم تعويضــات ال تهــدف إىل 

جــر األرضار األوليــة فحســب، بــل أيضــاً األرضار الثانويــة، وال ســيام وصمــة 

ــار؛ الع

استكشــاف إمكانيــة متويــل جــزء مــن برنامــج جــر الــرر بأصــول داعــش . 	1

املصــادرة،

إقامــة عاقــات عمــل وثيقــة مــع منظــامت املجتمــع املــدين واملنظــامت . 17

الدوليــة، وخاصــة تلــك التــي تعمــل مــع الناجــن يف الخــارج، لتقديــم الدعــم 

للناجــن الذيــن يطالبــون بتعويضــات.
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الناجني األيزيديني يف أملانيا و برنامج جرب الرضر يف العراق: "أريد أن يكون لنا حصة يف العراق"

اىل الحكومة األملانية:

تلبيــة حــق الناجــن يف مل شــمل األرسة، مــن خــال تريــع عمليــة معالجــة . 1

طلبــات اللجــوء ومنــح اإلقامــة التــي تســمح للناجــن بالســفر إىل العــراق مــن 

أجــل آليــات العدالــة وجــر الــرر دون التأثــر عــى وضعهــم القانــوين يف 

أملانيــا،

ــدار . 2 ــمل إص ــي تش ــات، والت ــذه اآللي ــل ه ــات يف مث ــاركة الناجي ــهيل مش تس

الوثائــق ذات الصلــة، والدعــم يف اإلجــراءات اإلداريــة، ودفــع املعاشــات 

ــات  ــة للرح ــال املجاني ــة األطف ــات رعاي ــم خدم ــتقطاعات، وتقدي دون أي اس

ــرر، ــر ال ــة وج ــراض العدال ــراق ألغ إىل الع

القيــام بأنشــطة توعيــة إلعــام الناجــن بــرشوط برنامــج بــادن - فورمتبــورغ، . 3

مبــا يف ذلــك ضامنــات بــأن وضعهــم يف أملانيــا لــن يتأثــر مــن خــال 

املشــاركة يف برنامــج جــر الــرر.

دعــم الحكومــة العراقيــة يف توعيــة الناجــن يف أملانيــا بشــأن قانــون . 4

الناجيــات األيزيديــات.

إعفــاء أي مزايــا تقــدم للناجــن األيزيديــن مــن قبــل الحكومــة العراقيــة مــن . 	

الرائب،

دعــوة صنــاع القــرار العراقيــن لتعديــل قوانــن األحــوال الشــخصية ومعالجــة . 	

وصمــة العــار ضــد األطفــال املولوديــن نتيجــة االغتصــاب وأمهاتهــم لضــامن 

قدرتهــم عــى العيــش بأمــان يف العــراق، والنظــر يف إنشــاء برنامــج 

لقبــول األمهــات واألطفــال مــن ســوريا والعــراق مــن خــال ضــامن رسيتهــم.

:IOM اىل املنظمة الدولية للهجرة

ــراءات . 1 ــم إج ــة يف تصمي ــة العراقي ــرة للحكوم ــي والخ ــم الفن ــم الدع تقدي

ــات. ــات األيزيدي ــون الناجي ــذ قان تنفي

دعم مشاركة الناجن يف تصميم التنفيذ للرنامج،. 2

دعــم الحكومــة العراقيــة يف أنشــطة التوعيــة املوجهــة إىل الناجــن مــن . 3

الاجئــن،

توفــر دورات تدريبيــة للمســؤولن الحكوميــن املشــاركن يف برنامــج جــر . 4

ــعافات  ــوال واإلس ــن األق ــن، وتدوي ــى الناج ــز ع ــج املرتك ــول النه ــرر ح ال

األوليــة النفســية، مــن بــن أمــور أخــرى،

بنــاء قــدرات منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة مــع الناجــن مــن الاجئــن . 	

ــرر  ــر ال ــج ج ــى برام ــول ع ــات الحص ــم طلب ــهيل تقدي ــاعدة يف تس للمس

مــن خــارج أرايض العــراق،

تقديــم املســاعدة القانونيــة، مبــا يف ذلــك الســتكامل اســتامرات التســجيل . 	

وجمــع الوثائــق الداعمــة، للناجــن مــن الاجئــن يف املطالبــة بجــر الــرر 

والحصــول عــى الفوائــد.

اىل منظامت املجتمع املدين:

دعــم الحكومــة العراقيــة يف أنشــطة التوعيــة املوجهــة إىل الناجــن مــن . 1

الاجئــن،

املتعلقــة . 2 اإلحصائيــة  البيانــات  بشــأن  العراقيــة  الحكومــة  مــع  التواصــل 

الخاصــة، احتياجاتهــم  عــن  فضــا  الناجــن  بالاجئــن 

دعــم الناجــن مــن الاجئــن الذيــن يطالبــون بجــر الــرر يف عمليــة تقديــم . 3

ــتندات الداعمــة وتقديــم  الطلبــات، مبــا يف ذلــك مــن خــال إصــدار املس

ــجيل.  ــتامرات التس ــلء اس ــاعدة يف م املس

شكر وتقدير

أجريــت هــذه الدراســة بدعــم ســخي مــن وزارة الدولــة يف بــادن فورمتبــورغ. نــود أن نعــرب عــن امتناننــا اىل جــان الهــان كيزلهــان واألخصائيــن االجتامعيــن لجعــل الدراســة 

ممكنــة، وهيئــة التحقيــق وجمــع األدلــة والصنــدوق العاملــي للناجــن ملســاهمتهم فيــام يتعلــق باملنهجيــة. يــود املؤلــف أن يشــكر فريــق البحــث: املرجــم الــذي يرغــب 

يف عــدم ذكــر اســمه، ووحيــدة عمــر، وســاندرا أورلوفيتــش، وأمــرة بايــر، وكريســتينا بيــش.
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ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة

إلكرونية أو تقنية أو تصوير أو تسجيل أو غر ذلك دون الحصول عى إذن كتايب مسبق من النارش.
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