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 منظمة فريدة العالمية
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ون من اإلبادة يات والناج( أسسها ويقودها الناجNGOعالمية غير ربحية وغير حكومية )( هي منظمة FGOمنظمة فريدة العالمية )
ن )فرمان( و  اع )من الجماعية لإليزيديير ن ن ( ، الذين دافعوا عن حماية الناجيCRSVالعنف الجنسي المرتبط بالين  و حقوهه  ات والناجير

ي هذا السياق ، تعمل
ن
ي المجتمع الدولي إلعطاء صوت (  FGOعالمية )منظمة فريدة ال منذ هروب  ه  من أرس داعش. ف

ن
كائها ف مع رسر

 ومجتمعاته .  اترفاه الناجيعناية و كرامة اإلنسان و حفظ  ودع  و 
 

ي 
ن
ن  هذا  اآلراء الواردة ف ورة آراءو  التقرير هي آراء المؤلفير ي هذا  . (FGOمنظمة فريدة العالمية ) ال تعكس بالضن

ن
المعلومات الواردة ف

( إل الحفاظ عىل دهة هذه المعلومات هدر اإلمكان FGOلومات العامة فقط. تسىع منظمة فريدة العالمية )المع غرضالتقرير هي ل
 بشأن اكتمال ودهة ومالءمة المعلومات المقدمة من خالل هذا التقرير.  غير مسؤولةولكنها 

 
 (Farida e.Vمنظمة فريدة العالمية )

 ، ألمانيا ؛ Rottstraße 24-26  ،45127 Essenالعنوان: 

 ، دهوك / سميل ، العراق 3288الجديدة  هاطع شاريا شاريا ،  مجمع 
 : ي
ونن يد اإللكير  writecollective@faridaglobal.orgالير

 www.faridaglobal.org: ويبال
 

 : (FGWC) فريدة العالمية للكتابة تجمع ادناه وه  أعضاء ضمن أسماؤه الواردة هام بتأليف هذا التقرير األعضاء 
 و ، فريدة خلف ، انتصار أوسو ، كريستينا بيش ،سوش ، سناء النعمت ، خولة القاافخ، سلفانا الن خولة عىلي 

شمان.  ي هير
يام ويلر ، نعومي ويتنن  خالد هاس  صالح ، سعيد هاس  سليمان ، ديانا صالح ، مير

جمة ال العربية: خالد هاس  صالح و شكر هيام  الير
 
 (Farida e.Vمية )منظمة فريدة العال 2023© 

 و تايس بروكامب هايىلي سادلر و رايين والدر © صور الغالف: 
 

 حقوق النشر 
ونية  كافة جاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكير ي نظام اسير

الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه فن
ي مسبق من النارسر  يدويةأو   .أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو بأي طريقة أخرى دون إذن كتانر

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شكر وتقدير
 

 

 
 STM)ك وزارة والية بادن فورتمبير  و  (EEDبية من أجل الديمقراطية )و من المؤوسسة األور ت  تطوير هذا الدليل بدع  

BW ي العراق وألم ( ، ونود أن نعير
ن
ي كعن أمتناننا لجميع الناجيات ف

اليا، اللوانر داد للمساهمة عىل إستع انوا انيا وكندا وأسير

ي هذا الدليل، كما و نود أن نشكر  نبأفكاره
ن
مديرية لالسيدة رساب الياس المدير العام لومالحظاتهن حول أساليبنا ونهجنا ف

عىل مالحظاته   ر الدكتورة ميكايال زوهر و  يكسدورفونورا ن و  راور الدكتور كاي ب و  (IDSAالعامة لشؤون الناجيات )

 ومساهماته  الفكرية القيمة. 
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التنفيذيالملخص   1  

ي الحصول عىل التعويضات بموجب هانون الناجيات  . ١  3
ن
دع  الناجيات ف

٢٠٢١لسنة  ٨اإليزيديات ره    
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XIV  جمة )النسخة  ٢٠٢١لسنة  ٨اإليزيديات ره  هانون الناجيات  : ٤ملحق المير
(اللمانيةلغة ال  
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II 

 

  االختصارات

BW Federal State of Baden-Württemberg ي بادن
ن
ك-الوالية الفيدرالية ف  فوتمبير

C4JR Coalition for Just Reparations  التعويضات العادلة أجلالتحالف من 

CSN(s) Civil society network(s)  ي
 شبكات المجتمع المدنن

CSO(s) Civil society organization(s)   ي
 منظمات المجتمع المدنن

CRSV Conflict-related sexual violence   اع المسلحالعنف الجنسي المرتبط ن  بالين

EED European Endowment for Democracy   من أجل الديمقراطية األوربيةالمؤوسسة 

FGO Farida Global Organization  منظمة فريدة العالمية 

FGM Female Genital Mutilation   األنثوية التناسلية  األعضاءتشويه 

GoG Government of Germany الحكومة األلمانية 

GoI Government of Iraq  الحكومة العراهية 

IDP Internally Displaced Person  داخلًياالنازحون 

IDSA Iraqi General Directorate for Survivors 
Affairs  

 )العراق(الناجيات المديرية العامة لشؤون 

IMS Instant messaging services خدمات الرسائل الفورية 

IOM International Organization for 
Migration  

 الدوليةمنظمة الهجرة 

ISIS Islamic State in Iraq and Syria  ي العراق والشام )داعش( اإلسالميةالدولة
ن
 ف

MHPSS Mental health and psychosocial 
support  

  واإلجتماعي الصحة العقلية والدع  النفسي 

M&E Monitoring and evaluation  المتابعة والتقيي 

NGO(s) Non-governmental organization(s) منظمات غير حكومية 

NPO(s) Non-profit organization(s) منظمات غير ربحية 

PTSD Post-traumatic stress disorder ما بعد الصدمة أضطراب 

SQP(s) Special Quota Project(s)  الخاص/ةمشاري    ع الكوتا 

SOP(s) Standard Operating Procedure(s) العمل القياسية إجراءات 

SMBW State Ministry of Baden-Württemberg  ك ي والية بادن فوتمبير
ن
 وزير الدولة ف



 
 

III 

SLO(s) Survivor-led organization(s)  منظمات تقودها الناجيات 

UN United Nations  المتحدة األم 

UNHCR United Nations High Commissioner for 
Refugees  

المتحدة السامية لشؤون  األم مفوضية 
ن   الالجئير

UNHRC United Nations Human Rights Council    م  المتحدةلل مجلس حقوق االنسان التابع 

UN 
OHCHR 

United Nations Human Rights Office of 
the High Commissioner  

 اإلنسانمكتب المفوض السامي لحقوق 
 المتحدة للم التابع 

UNITAD United Nations Investigative Team to 
Promote Accountability for Crimes 
Committed by Da’esh/ISIL  

فريق التحقيق التابع للم  المتحدة لتعزيز 
ي 
 رتكبها داعشإالمساءلة عن الجرائ  النر

YSL Yazidi [Female] Survivors Law   لسنة  ٨اإليزيديات ره  هانون الناجيات
٢٠٢١ 

Survivor Female/male survivor  ي
ن
ي )استخدم كلمة ناجيات ف الناجية او الناجر

 (للتعبير عنهما الدليل

Feedback Feedback as  a consultative   ي هذا الدليل
ن
التغذية العكسية )استخدم ف
احات(  ردود االفعال واالهير
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 الملخص التنفيذي
 

ي 
خاللالناجيات  تواجهها "هناك العديد من التحديات النر   

ي ذلك"1
ن
ي تقدي  الدع  ف

ن
 تقدي  الطلبات ونأمل ف

  
  

 
ي )لقانون 

ر
لمان العراف ن تقريًبا عىل إهرار الير  مروِر عامير

َ
بعد

(، بدأت ٢٠٢١ لسنة ٨الناجيات اإليزيديات ره  

ي هبول IDSAالمديرية العامة لشؤون الناجيات )
ن
(، ف

شبك وال الطلبات المقدمة من ِهبل الناجيات اإليزيديات 

كمان  ن والير هوالمسيحيير ن بالقانون وغير ن م  المشمولير

ي التعويض بموجب )هانون 
ن
أجل إثبات حقهن ف

(، وعليه ارتأينا ٢٠٢١لسنة  ٨الناجيات اإليزيديات ره  

ي  أنه
ن
من الممكن تقيي  الوضع الحالي لتنفيذ القانون ف

ضوء الدروس والتجارب الناجحة والتحديات المستمرة 

ي تواجهها الناجيات. 
 النر

  

ي ت  جمعها وإكتساُبها حنر اآلن 
ات النر وبناًء عىل الخير

، هامت منظمة والمجتمع ا من ِهبل الناجيات ي
لمدنن

ي ي بتطوير دليل إرشاد (FGOفريدة العالمية )
سي ونف فنن

لكيفية إبداء المساعدة  (Psychosocial)  وإجتماعي 

ي تقدي  الطلبات للناجيات والدع  
ن
ن ف نسلط و والناجيير

ي 
ن
ي يجب معالجتها ف

ا عىل التحديات النر
ً
الضوء أيض

ن نيل حقوق  دًما لحير
ُ
ي ه

 للمضن
ً
ُح طريقة المستقبل ونقير

ن  الناجيات ي التعويضات بشكٍل كامل ومنصف والناجيير
ن
 ف

 إل المكان الذي يعيشون فيه .  النظر  ضبغ

 

تشمل النقاط الرئيسية اآلتية مالحظات ومداخالت 

ن  الناجيات الذين يعيشون داخل العراق  والناجيير

 ِ  للتغيير
ً
 هابلة

ً
وخارجه، فهذا الدليل يشكُل وثيقة

(، من FGOوالتحديِث وتهدف منظمة فريدة العالمية )

ي تبادل 
ن
المعلومات المستمر من خالله إل المساهمة ف

أجل جعل عملية تقدي  الطلبات بموجب )هانون 

ي متناول ٢٠٢١لسنة  ٨الناجيات اإليزيديات ره  
ن
(، ف

 . ن  أيدي جميع الناجيات والناجيير

 
 

                                                      
ي سبتمير  1

ن
ي اهامتها منظمة فريدة العالمية ف

ي جلسات المعلومات النر
ن
ي شاركت ف

 2022رد فعل )تغذية العكسية( من احدى الناجيات النر
 

 داخل العراق والناجيي    اتللناجي
 

ي عير اإلنير  تقدي  الطلباتتعمل إجراءات • 
ونن نت اإللكير

لسنة  ٨ره  بموجب ) هانون الناجيات اإليزيديات 

بشكٍل جيد، إال أن هنالك عدد من التحديات  (٢٠٢١

ي تواجه 
.  الناجياتالنر ن د وللطالع عىل المزيوالناجيير

اإلجراءات منظمة فريدة  هذهِ  حولَ من التفاصيل 

ي العالمية تشارك رؤيتها الخاصة واإل 
تبعها تجراءات النر

ي الفصل الثالث والرابع . 
ن
 المنظمة ف

 النوع اإلجتماعي راعي النظر عن الدع  الذي يُ  بغِض • 

عملية تقدي  الطلب، هناك حاجة إل دع   والعمر خالِل 

والناجيات مخصص حسب الحاجة للقارصين 

ن  ن )من ضمنها هلة والناجيير من ذوي اإلعاهة واألميير

 ،) ي المجال الرهمي
ن
ة ف وللطالع عىل المزيد من الخير

ة العالميمنظمة فريدة ، اإلجراءات هذهِ  التفاصيل حولَ 

FGO))  
ُ
ي تتبع واإلجراءاتارك رؤيتها الخاصة شت

ها النر

ي الفصل الثالث والرابع
ن
 . المنظمة ف

ط عيَ •  د الوصول إل األوراق التحقيقية من المحاك  رسر

ك در اللحظة، وت هذهِ  إلأساسي للموافقة عىل الطلبات 

وكذلك أصحاب  المديرية العامة لشؤون الناجيات

ي العامل
ي المجتمع المدنن

ن
ن المصلحة ف ي هذا المجالير

ن
  ف

ر(التحديات ذات الصلة  يات للناج لتعويض )جير الضن

ن  ومناهشة الحلول، وللطالع عىل المزيد من والناجيير

منظمة فريدة العالمية ، اإلجراءات هذهِ  حولَ التفاصيل 

 
ُ
ي تتبعها  واإلجراءاتارك رؤيتها الخاصة شت

لمنظمة االنر

ي الفصل الثالث والرابع
ن
 . ف

 

 خارج العراقوالناجيي    للناجيات
 

عملت المديرية العامة لشؤون الناجيات بشكل جدي • 

ي إلزالة الحواجز التقنية 
وفعال مع المجتمع المدنن

ونية عير 
والتأكد من إمكانية تقدي  الطلبات اإللكير



ي ناجيات الدليل مساعدة 
يزيدياتل قانون الناجيات ابموجب  طلباتالتقديم ف   
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نت من خارج العراق اعتباًرا من بدا ، وت  ٢٠٢٣ية اإلنير

وتوكوالت الفنية والنفسية  تكييف وتعديل الير

ا ألحتياجات 
ً
ن  الناجياتاإلجتماعية وفق لذين ا والناجيير

  ب  هذا يعيشون خارج العراق، و 
ُ
شارك منظمة فريدة ت

ي  حولَ العالمية الرؤى 
ن
اإلجراءات بهذا الخصوص ف

  .  الفصل الثالث والرابع

 • 
َ
كائها حالًيا ببناءِ قت  وم منظمة فريدة العالمية مع رسر

هياكل وآليات إحالة جديدة لدع  ومساعدة تقدي  

ن  الناجياتطلبات  عىل الرغ  من عدم ظهور  والناجيير

ي هذا 
ن
جميع التحديات بعد، ويساه  هذا الدليل ف

ا لرؤى جديدة هد يت  
ً
الجانب حيث سيت  تحديثه وفق

 ذهِ ه وللطالع عىل المزيد من التفاصيل حولَ شافها، إكت

 
ُ
ة ارك رؤيتها الخاصشاإلجراءات منظمة فريدة العالمية ت

ي تتبعها  واإلجراءات
ي الفصل الثالث النر

ن
المنظمة ف

 . والرابع

وهت السفر وتكاليف إستحصال اإلجراءات القانونية • 

ي العراق باإلضافة إل 
ن
 جياتناللهامة حالة اإلواإلدارية ف

ن وال ي البلدان المضيفة له   ناجيير
ن
ة هيتعتير ف ود كبير

اهظة ب التكاليففان  إتخاذ التدابير المناسبةومال  تت  

هذا يخلق تحديات تراكمية تكون فيها و عليه  الثمن 

ن  الناجيات أمام عوائق تعرهل خارج العراق والناجيير

ي ا
ن
ا إذا كانوا يعيشون ف

ً
لوصول إل حقوهه ، وتحديد

اليا.   بلدان بعيدة نسبًيا مثل أسير

 

أن هذا يشمل بشكٍل خاص الوصول إل األوراق • 

ها من الوثائق ك ا التحقيقية من المح  يةالثبوت وغير

ن  تمثل تحدًيا خاًصا للناجياتو  المعنية ارج خ والناجيير

ن والنا الناجياتالعراق، فقد تواجه  وع  جيير من مشر

ي التقدم للحصول عىل  (SQPالكوتا الخاص )
ن
تحديات ف

 عن القارصين والسيما أن أولياء أمور 
ً
تعويضات نيابة

ن األطفال الناجي ن اإليزيدي ير ي  ير
ن
 غالًبا مازالوا يقيمون ف

ح الفصل الثالث وسائل يَ و العراق،  ثبات اإل قير

ي البديلة و الداعمة المستندات الو 
ن
معمولة بها ليس ف

 . فحسبالعراق 

 

يبة والضمان ا•  الجراءات القانونية بخصوص تأثير الضن

ي الحصول عىل التعويضات  له اثر كبير 
ن
،  ف االجتماعي

ي الحصول عىل 
ن
عىل ممارسة الناجيات لحقهن ف

التعويضات و بهذا الخصوص منظمة فريدة العالمية 

ذا به  تشارك رؤيتها حول االجراءات المصممة خصيصا 

ن الثالث والرابع.  ي الفصلير
ن
 الشأن ف

 

ا  بالن    المرتبطالعنف الجنسي  منيات الناج
 واسععىل نطاق ( CRSV) المسلح

 

 ،(٢٠٢١لسنة  ٨)هانون الناجيات اإليزيديات ره  يعد • 

ي التعويض 
ن
ي بالحق ف

اف تاريخن من  للناجياتأول اعير

اعالعنف الجنسي المرتبط  ن  . المسلح بالين

 

شد تنفيذ برامج التعويضات •   أحتياجاتبيجب أن يسير

يجب تطوير إجراءات  وجهات نظرهن و  و الناجيات 

الناجيات االستشارة بمن خالل  ،(SOPالعمل القياسية )

جتماعًيا ومصممة وإ نفسًيا  ومدعومةبطريقة شاملة 

 . لهنحتياجات المختلفة أل خصيًصا لتلبية ا

 

احاتوإستالم ل ألفعاردود اآليات •  )التغذية  اإلهير

ي العكسية( 
ورية لنجاح تنفالناجيات ها تقودالنر يذ رصن

ي عىل يجب و  التعويضات،
دها تقو المنظمات النر

ي )SLO) الناجيات
( CSN( وشبكات المجتمع المدنن

ن وأصحاب المصلحة  مًعا لضمان أن تعمل  الحكوميير

 الناجيات. أصوات  إيصال

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ي ناجيات الدليل مساعدة 
يزيدياتل قانون الناجيات ابموجب  طلباتالتقديم ف   
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ي الحصول عىل تعويضات  والناجيي    دعم الناجيات . ١

 
قانون بموجب )ف

: (٢٠٢١لسنة  ٨رقم اإليزيديات الناجيات 
 

ي هانون الناجيات المان سَن الير 
ر
ي إل العراف

ن
عام  يزيديات ف

 الوصول إل التعويضات من أجل توفير  ،٢٠٢١
من اإلبادة الجماعية اإليزيدية )المعروفة   2للناجيات

ي اللغة الكوردية بإس 
ن
، ومن 3الكرمانجية( - "فرمان" ف

اع المسلح ) ن  ( . CRSVالعنف الجنسي المرتبط بالين
 
أن تكون مصدًرا  )الدليل( الوثيقة هذهِ الغرض من  

ي إدارة الحالة
ن
ن ف  Case)  لواضىعي السياسات والعاملير

Workers)  وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يسعون
ن  لناجياتلتسهيل وصول ا  إل التعويضات والناجيير

لسنة  ٨ه  بموجب )هانون الناجيات اإليزيديات ر 
 هذه ، و (٢٠٢١

ُ
شارك المعلومات واإلرشادات الوثيقة ت

(، بدع  FGOكيفية هيام منظمة فريدة العالمية )  ولَ ح
تنفيذ القانون بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة 

(، وبدع  من المؤوسسة IDSAلشؤون الناجيات )
(، ووالية بادن EEDاألوروبية من أجل الديمقراطية )

( ، عالوة عىل ذلك، فإنه SMBW) ك االلمانيةفورتمبير 
احات ملموسة  حول كيفية هيام أولئك الذين يقدم إهير

ن  يدعمون الناجيات ن ا والناجيير ألنظمة بتحسير
وضمان   وأرسه  واإلجراءات من أجل تمكينه

 .  رفاهيته
 

ي العراق 
ن
ات المكتسبة ف يعتمد ماذكر أعاله عىل الخير

ن  باإلضافة إل تجارب الناجيات ي فري والناجيير
ن
قنا ف
ا وجه

ً
ي نظر األعتبار أيض

ن
ر ات نظومجتمعنا، ونأخذ ف

ي يعشن خارج العراق، عىل 
وإحتياجات الناجيات اللوانر

ي 
الرغ  من أن عملية تقدي  الطلبات للناجيات اللوانر
اير  ي فير

ن
ي الخارج هيد العمل وسيت  فتحها ف

ن
 يعشن ف

 . ٢٠٢٣ )شباط ( او مارس )أذار(
 

 نهج ووجهات نظر منظمة فريدة العالمية
 

غير ربحية منظمة فريدة العالمية هي منظمة عالمية 
(NPO)، ( وغير حكوميةNGO) وتقودها ، أسستها

ن  مجموعة من الناجيات من اإلبادة الجماعية  والناجيير
والناجيات من العنف الجنسي  ،)فرمان( اإليزيدية

                                                      
ي  –ت  اختيار اس  "ناجية/ ناجيات" من هبلهن انفسهن  2

ن
 التفاصيل ف

 ملحق الهوامش
 
كامل   –الكوردية الكورمانجية "فرمان" يعكس ما حل بااليزيدية  3 

ي ملحق الهوامش
ن
 التفاصيل ف

اع المرتبط ن ي  (CRSV) المسلح بالين
لطالما دافعن  اللوانر

وحقوههن منذ هروب  هن من أرس الناجيات عن حماية 
 ، ي ن عىل إنصاف تنظي  داعش اإلرهانر كير

ناجيات المع الير
اعمن العنف الجنسي المرتبط  ن يع من جم المسلح بالين

الجماعية عىل مستوى ات اإلبادومن  المجتمعات
إل إعطاء ، (FGOتهدف منظمة فريدة العالمية ) . العال 

باالسلوب الذي  صوت ودع  للناجيات ومجتمعاتهن،
 :  أدناهيت  رسده 

كن    -١
 ياتوالقيادة للناج والناجيي    عىل الناجياتالنر

-survivor-centric and survivor)والناجيي   
led) : ي أننا

أن جميع فوائد عملنا يجب أن نؤمن مما يعنن
ن تذهب للناجيات  وأن جميع برامجنا يجب أن والناجيير
ا  نحوهنتكون موجهة 

ً
ما ك  حتياجاتهن. أل ومصممة وفق

بإحتياجاتهن  األكير درايةهن  ندرك أن الناجيات إننا 
وبالتالي ، فإن معرفة الناجيات الخاصة،

اتهو  4 فيد  نخير
ُ
ت

 ةوجوب أن تكون القيادمما ينتج عنه  برامجنا،جميع 
 . وأتخاذ القرار تابع وصدار منهن

 
ي جميع  : (participatory) التشاركية -٢

ن
ي أنه ف

مما يعنن
ي اتخاذ برامجنا 

ن
اك أكير عدد  وف القرار ، نهدف إل إرسر
ن  الناجياتممكن من   ر والتشاو   واستشارته والناجيير

  . معه
 
ي  الصحة النفسيةمبنية عىل  -٣

 
 واالجتماعية  وتالف

-psychosocially- and traumaالصدمات )
informed) :  إننا نؤمن بأهمية الرعاية بالصحة

وعدم التعرض للصدمة ولهذا  واالجتماعية النفسية
نضع هذه العوامل كمقومات اساسية عند اخذ القرارات 

امج.   وتهيئة الير
  
( مرعاة التنو  اإلجتماعي  -٤

ً
 )حساس ثقافيا

(culturally sensitive) :  م جميع نهت  ونحير
ثراء إالفكرية والعقائدية، ونؤمن إنها مصدر التوجهات 

ي مه  للمجتمع، لذا 
ن
ي إتخاذ القرار  منها  نستمد ثقاف

ن
 ف

امج. تنمية المجتمع   وتيسير الير
 

ات إل عكس تجارب الناجي العالميةفريدة منظمة تهدف  4  
ن  كمان  والناجيير من جميع المجتمعات: األيزيديون والشبك والير
ن والمسيحي ي . ومع ذلك ، فإننا ندرك ير

ن
أنه هد تكون هناك هيود ف

ن وجهات نظرنا وندعو الناجي  من جميع المجتمعاتات والناجيير
ي هذا 

ن
اته  ف  . الدليلللمساهمة بمعرفته  وخير
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مما : (rights-based) عىل أساس الحقوق مبنية -٥
ي أن جميع برامجنا تتعلق 

وق بحق مبارسر بشكٍل يعنن
ن  الناجيات خاصة وحقوق اإلنسان عامة  والناجيير

ي تحقيقها 
ن
ن منطلق منعمل إننا نقر بأننا ال ما ، كوتساه  ف
ندرك مدى أهمية تحقيق حقوق  بل ألننا اإلحسان 
ن  الناجيات  . والناجيير

 

 النو  اإلجتماعي )الجندر(عىل أساس مبنية  -٦
(gender-sensitive) :   ي أننا

 حتياجاتأل با نقر مما يعنن
ي 
ي للناجية  يولدها النوع اإلجتماعي النر عامل ك  او الناجر

 .اتتخاذنا للقرار إو رئيسي يوجه جميع برامجنا 
 

ي أننا  : (evidence-based) الموضوعية -٧
مما يعنن

ندرك أن وجهات نظرنا تقتض عىل تجاربنا الخاصة وأن 
 أحتياجاتهناك حاجة إل مزيد من وجهات النظر لفه  

ا 
ً
ومن ث ، فإننا نهدف إل بناء ، الناجيات ورغباتهن حق

القرارات عىل األدلة ذات الصلة،  وأتخاذ جميع برامجنا 
ي ذلك البحث وجمع البيانات

ن
 .بما ف

 

ي أننا  : (transnational)عابرة للحدود -٨
مما يعنن

والمعلومات المختلفة هد  رك أن الخدمات والمعرفة ند
ا عىل 

ً
،تكون متاحة اعتماد ي

ن
 ومن أجل الموهع الجغراف

ن أعضاء  التعاونأفضل استخدام ألوجه  تحقيق بير
 ولحمختلفة جغرافية فريقنا الذين يعملون من مواهع 

م  والمعرفة العال  والخدمات ن والمعلومات المتاحة، تلير
بطريقة عمل تتجاوز ، (FGOمنظمة فريدة العالمية)

من خالل التبادل العالمي ووسائل الجغرافية الحدود 
ي ذلك الخدمات و تقدي  األ اإلتصال

ن
اضية، بما ف فير

ذا عىل وجه التحديد إل يشير ه ، وال للناجيات الدع  
والمعلومات الواردة من شمال الكرة األرضية  المعرفة

ي منظمة فريدة العالمية
لتغلب عىل ل ولكنه يشير إل تفانن

ي والصمت من  العالمي  الشكل النمطي 
ن
للظل  المعرف
 خالل تبادل المعرفة وتبادل المعلومات. 

 
كز برامج المنظمة عىل بالنظر إل ما ورد أعاله، تر 

ي ذلك 
ن
 أنشطةالمنارصة واالنشطة المجتمعية، بما ف

 عىلو ، )فرمان(ة يزيديإحياء ذكرى اإلبادة الجماعية اإل 
ن عىل)سبيل المثال، يهدف معرض  ي تغلير

 النساء اللوانر
 اإليزيديةإل زيادة الوعي باإلبادة الجماعية (، داعش
الناجيات  وخطاباتمن خالل عرض شهادات ، )فرمان(

ن  ة ستجابأل ، تهدف برامج اذلكعىل  ، وعالوةوالناجيير
ي العراق إل دع  الناجيات للطوارئ

ن
ن  ف ي  والناجيير

ن
 ف
الحصول عىل اإلمدادات األساسية مثل الخيام 

ي سياق  . اما النقديةوالمساعدات والمالبس والنقل 
ن
ف

تدع  منظمة فريدة  اإليزيديات،هانون الناجيات 
ن الناجيات ، (FGOالعالمية ) من خالل والناجيير

يق والتعاون الوث االستشارةوتقدي   جلسات المعلومات

تدع   كما (،  IDSA) المديرية العامة لشؤون الناجياتمع 
ن  الناجياتالمنظمة  ي الحصول عىل الوثائق  والناجيير

ن
ف

ي جميع برامج. ذات الصلة والمستندات التعريفية
ن
 ف

ن  ي تركز  أه من المنظمة، يعد التمكير
المقومات النر

، حيث تهدف المنظمة إل أن تكون جميع عليها 
ي وضع يسمح لهن بالتحدث عن أنفسهن وأن 

ن
الناجيات ف

 اليستطيعونتظل المنظمة مدافعة عن أولئك الذين 
 أصواته  . )حنر اآلن( رفع 

 

 الغرض من هذا الدليل وبنيته
 

ي ضوء موضوع هذا الدليل، تعتقد منظمة فريدة 
ن
ف

ن يمكن تحقيقه عىل أفضل وجه من العالم ية أن التمكير
خالل الوصول المنتظ  إل المعلومات واألستشارات، 
ي ذلك المشورة الفنية حول عملية التقدي ، وملء 

ن
بما ف
ي العام ال. ، والدع  النفسي واإلجتماعي اتالطلب

ي ففن
ماضن

ن  تمت مناهشة األسئلة والتحديات ذات الصلة بير
ن  الناجيات ي عملية مستمرة  والناجيير

ن
وأعضاء المنظمة ف

ن و  تقودها الناجيات ت وشملبمبادرة ذاتية  والناجيير
 
ً
ن  مساهمات متنوعة من الناجيات ايضا  والناجيير

ن خارج المنظمة  باإلضافة إل المديرية العامة و والداعمير
تهدف هذه العملية  وبالتالي ، لشؤون الناجيات 

كة يدة لمشار المستمرة إل فه  وتقيي  الممارسات الج
المعلومات وتقدي  المشورة بشأن هانون الناجيات 
االيزيديات وعملية التقدي  ذات الصلة للناجيات 

حاب يسية إل أصوعائالتهن وإعادة توجيه النتائج الرئ
ن  ب فه  هذه الوثيقة عىل أنها يج. المصلحة المعنيير

ا لتعليقات 
ً
وثيقة حية سيت  توسيعها وتكييفها وفق

ن و الناجيات  والدروس  والرؤى الجديدةالناجيير
 ةالمستفادة، ويجب فهمها عىل أنها هيد التقدم ألنها دعو 

خاصة للناجيات اآلخريات وأرسهن ومجتمعاتهن 
اتهن ومطالباتهن وممارساتهن  لمشاركة معارفهن وخير

ي ، الجيدة
وهذا ال ينطبق فقط عىل الناجيات اللوانر

ي العراق ولكن بشكٍل خاص عىل ا
ن
 لناجياتيعيشن ف

ي 
ن
ي يعشن ف

 ومن خالل هذه الورهة .  الخارجاللوانر
ي عملية تبدأ بمناهشة  )الدليل(

ن
نهدف إل المساهمة ف

شاملة حول الممارسات الجيدة لدع  عملية تقدي  
ي إطار هانون الناجيات اإليزيديات من منظور 

ن
الطلبات ف

ن  يركز عىل الناجيات ، وي  وبشكل  والناجيير هت  تشاركي
 . سية والتنوع اإلجتماعي والنوع اإلجتماعي بالصحة النف

ي أربعة 
ن
ي سياق هذه العملية، يستمر هذا الدليل ف

ن
وف

ي فصول
ي ، ففن

 
ات يضع سياق هانون الناجي الفصل الثان

اإليزيديات كعملية فريدة لتقدي  تعويضات للناجيات 
رات  اع المن العنف الجنسي المرتبط بالمتضن ن مسلح الين

(CRSVوعملية التطبيق ،) ()ذات  تقدي  الطلبات
                         الصلة، ودور منظمة فريدة العالمية فيها،
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يقدم إرشادات فنية ألغراض تقدي   الفصل الثالثأما 
هانون الناجيات )الدع  أثناء عملية التقدي  بموجب 

الفصل ، ويىلي ذلك (٢٠٢١لسنة  ٨ره   اإليزيديات
الذي يحدد الممارسات الجيدة فيما يتعلق بآليات  الرابع

ي سياق عملية تقدي  
ن
الدع  النفسي واإلجتماعي الالزم ف

ن الثالث  ي الفصلير
ن
الطلبات، وتستند اإلرشادات الواردة ف
ة منظمة فريدة العالمية  ي دع   ،((FGOوالرابع إل خير

ن
ف

تسهيل عملية تقدي  الطلبات مع الناجيات وعائالتهن 

ي العراق باإلضافة إل مالحظات  والمجتمع
ن
ات الناجيف

ي تقودها الناجيات 
ي عملية التقيي  النر

ن
المقدمة ف

ن بشكٍل خاص عىل حالة انفسهن كير
، وسينصب الير

ي 
ن
ي يعشن خارج العراق، وال سيما ف

الناجيات اللوانر
بتلخيص النقاط  الفصل الخامسألمانيا، وُيختت  

ام ة ج المستقبليالرئيسية وإعطاء نظرة عامة عىل الير
 لمنظمة فريدة العالمية . 

 

ي  (٢٠٢١لسنة  ٨ اإليزيديات رقمقانون الناجيات ) بموجبالتعويضات . ٢
 
ف

العراق وما بعده
 

داعش  منذ ما يقرب من تسع سنوات، هاج  تنظي 
ي المجتمع اإليزيدي ومجتمعات األهليات األخرى  اإلرهانر

ي شمال العراق، ومنها 
ن
كمان ف ن والشبك والير المسيحيير

، ت  إرتكاب أشد  ن الفردي والمجتمىعي عىل المستويير
انتهاكات حقوق اإلنسان مثل التعذيب والقتل والرق 
ا عىل جنسه  

ً
والعنف الجنسي عىل الضحايا اعتماد

يقر فريق التحقيق التابع للم  المتحدة و  ،5وأعماره 
ي إرتكبها تنظي  داعشلتعزيز المساءلة عن الجرائ

   النر
ي ) (، ومجلس حقوق اإلنسان  UNITAD 2021اإلرهانر

(، والحكومة UNHCR - 216التابع للم  المتحدة )
( بما حدث للمجتمع ٢٠٢١العراهية )حكومة العراق 

اإليزيدي كإبادة جماعية، واأليزيديون أنفسه  يفهمون 
ة مستمر أن اإلبادة الجماعية اإليزيدية )فرمان(، مازالت 
 ٢,٥٠٠وُيعزى هذا بشكٍل خاص إل حقيقة أن أكير من 

إيزيدي ما زالوا مفقودين، وربما ال يزالون محتجزين لدى 
ض أنه  هتلوا .  ي أو ُيفير   6تنظي  داعش اإلرهانر

 
ال تزال عواهب هذه األنتهاكات الجسيمة لحقوق 

ن اإلنسان حقيقة واه ي حياة العديد من اإليزيديير
ن
 عة ف

ن  كمان والمسيحيير  وال تزال الناجيات من والشبك والير
اعات  ن ، من (CRSV)حالمسلالعنف الجنسي المرتبط بالين

ميع المجتمعات يعشن مع العواهب المدمرة للذى ج
هب هذه العوا. وتتفاوت ُملحق بهنالجسدي والعقىلي ال

ن التحديات التعليمية والمالية واإلهتصادية إل  بير
اء مثل تشويه األعض مشاكل الصحة البدنية والنفسية

واألكتئاب،  ،٤ع ( من النو FGMالتناسلية األنثوية )
ي  (،PTSDواضطرابات ما بعد الصدمة )

ن
ن ان ف حير

ن  الناجيات حديات جديدة ومستمرة ت ونيواجه والناجيير

                                                      
ي ملحق الهوامش والمصادر  – 2021احاطة يونيتاد  5 

ن
 كامل التفاصيل ف

ن  6  ي ملحق   – 2016تقرير المفوضية السامية لالجئير
ن
كامل التفاصيل ف

 الهوامش والمصادر
ي ملحق الهوامش   – 2021منظمة الهجرة الدولية  7 

ن
كامل التفاصيل ف

 والمصادر

ن خارج   العيشداخل العراق أو   نتيجة نزوحه كالجئير
 . 7العراق 

 

 والناجيي    فهم احتياجات الناجيات
 

ن الذين  بالنسبة إل الناجيات  داخل  نو ييعشوالناجيير
زال عدم كفاية فرص الحصول عىل السكن يالعراق، ال 

ة العقلي  ل والتعلي  واألمن يؤثر عىل صحتهوالعم
ن العديد من الناجيات  هناكوالبدنية، حيث   والناجيير

ي 
ن
 ف

ً
ن  . العراق الذين نزحوا داخليا إل جانب النازحير

يعانون من صعوبة الوصول إل الغذاء ال يزال  اآلخرين
 ،8...إلخ المأوى والخدمات الطبية والتعلي و 

واإليزيديون عىل وجه الخصوص يواجهون تحديات 
ي بسبب  اجتماعية واهتصادية

 مستوى التعلي  المتدنن
ي و 

ن
 ى مع األسباب األخر ال التوظيف  هلة الوصول الكاف

9 . 
  

عىل أكير من ألف  ٢٠٢١وجدت دراسة أجريت عام 
ي شمال العراق أن 

ن
من  ٪٦٩إيزيدي يعيشون ف

ئ بوجود  ن أظهروا مستوى من الكرب تننر المستجيبير
(، وكان هذا المستوى PTSDأضطراب ما بعد الصدمة )
ي مخأعىل بكثير بالنسبة ألولئك 

ن
يمات الذين يعيشون ف

ن  ي عام . 10للنازحير
ن
السامية  ية، أبلغت المفوض٢٠١٩ف

ن )  عن عدد مقلق من حاالت  (UNHCRلشؤون الالجئير
من محاوالت االنتحار او الذين انتحروا األنتحار )

ي المخيمات بالفعل
ن
ن الذين يعيشون ف ن األيزيديير ( بير

وغير المخيمات، باإلضافة إل السلوكيات المدمرة 

  – 2021 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع للم  المتحدة 8 
ي ملحق الهوامش والمصادر

ن
 كامل التفاصيل ف

ي ملحق الهوامش كامل التفاصي  – 2019منظمة الهجرة الدولية  9 
ن
ل ف

 والمصادر
ي ل. / الصعيدي  10 

ي   – 2021فام ب.ن. / فوزونن
ن
كامل التفاصيل ف

 ملحق الهوامش والمصادر
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كاء المنفذ ي الحظها الشر
هذه التحديات . 11نياألخرى النر
التؤثر فقط عىل الناجيات من العنف الجنسي النفسية 
اعالمرتبط  ن فقط، وأنما يواصل  (CRSV)المسلح  بالين

الشبان الذين خضعوا لتدريب عسكري هًشا مواجهة 
ي حاجة ماسة إ نجتمعاتهوم الناجيات  وعليه آثاره،

ن
ل ف

ليس  ،بقدر اكير مما هو متوفر حاليا له  الرعاية والدع 
ي الحياة والصحة فقط للوفاء بحقوهه  

ن
اإلنسانية ف

ي لحقت بهوالكرامة، ولكن أي
ار النر ا إلصالح األرصن

ً
  ض

 . (رمانفنتيجة اإلبادة الجماعية اإليزيدية )
ي العراق العديد من  

ن
 الناجياتدفع الوضع المأساوي ف

ن  مثال، فعىل سبيل ال ،إل طلب الحماية الدولية والناجيير
ي )الكوتا( الحصص الخاصة برنامج  منحت

ن
 ألمانيا ف

ي ناجية  ١٢٥٠كير من الحماية أل  ي الواليات  وناجر
ن
ف

ي بادن فورتمبير الفيدرالية األل
ن
 كنبور وبراند كمانية ف

ن وشليسفيونيدرساشسن و   مناطق و هولشتاين،  كبرلير
اليا والواليات  وايضا أخرى.   مثل كندا وفرنسا وأسير

ً
دوًل

ي بلدانه  .  للناجياتالمتحدة منحت الحماية 
ن
 ف

 

و تطوير  قانون الناجيات  تعويضات مشر
 اإليزيديات 

 

ي ضوء األنتهاكات السابقة والمستمرة لحقوههن 
ن
ف

اإلنسانية، طالبت الناجيات بتعويضات من الحكومة 
ي حمايتهن عند هجوم تنظي  

ن
ي فشلت ف

العراهية، النر
ي عام 

ن
ي ف ي ٢٠١٤داعش اإلرهانر

ر
، مما دفع الرئيس العراف

ي نيسان / أبريل 
ن
، أن يعلن عن ٢٠١٩بره  صالح ف

وع الق ، القراءات الثالث لمشر ي
ر
لمان العراف انون أمام الير
 
ً
ات الرئيسية استجابة خضع القانون للعديد من التغيير
، واأله  من ذلك من  ي

لردود فعل المجتمع المدنن
فعىل سبيل المثال، دعت فريدة خلف،  . الناجيات 

ي ديسمير 
ن
ي ٢٠٢٠رئيسة منظمة فريدة العالمية، ف

ن
، ف

ع تمالمجإطار هانون الناجيات اإليزيديات إستشارات 
ي 
وع القانون  اتوالناجي المدنن إل أن يتضمن مشر

ي 
ن
ن كانت ف اف بأن الجرائ  المرتكبة ضد األيزيديير اإلعير

ي المادة 12الواهع إبادة جماعية
ن
، وانعكس هذا المطلب ف

من النسخة النهائية لقانون الناجيات اإليزيديات،  ٧
ي 
ن
ي ت  إهرارها ف

 . ٢٠٢١مارس  ٨والنر
 نه إطاًرا يوفر القانون الذي ت  سو  

ً
ت للتعويضا شامل
اعللناجيات من العنف الجنسي المرتبط  ن  سلحالم بالين

(CRSV) ، ي إرتكبها تنظي  داعش
والجرائ  األخرى النر

ة  ي تخضع للقانون، ومن ث  فهي خطوة كبير
ي والنر اإلرهانر

                                                      
ن  11  ي ملحق   – 2019تقرير المفوضية السامية لالجئير

ن
كامل التفاصيل ف

 الهوامش والمصادر
ي ملحق الهوامش والمصادر  – 2020فريدة خلف  12 

ن
 كامل التفاصيل ف

ي ملحق   - 2005 العامة للم  المتحدة الجمعية 13 
ن
كامل التفاصيل ف

 الهوامش والمصادر

ر الذي لحق  ي معالجة الضن
ن
 بالناجياتإل األمام ف

ن  ن  من والناجيير ن والشبك  اإليزيديير والمسيحيير
كمان، وتشمل العديد من المطالب الرئيسية  والير

ي األشكال الخمسة للتعويضات المنصوص  للناجيات
ن
ف

ي المبادئ األساسية للم  المتحدة ومنه
ن
د ر ا عليها ف
والتعويض والتأهيل والرضا وضمانات عدم  الحقوق
ي مطالب 13التكرار

ن
، وهد أنعكست هذه المبادئ ف

 . 14ومة العراهيةالناجيات للحك
 

تتماسر إمكانية الوصول إل )طلبات( التعويضات 
وتوافرها بموجب هانون الناجيات اإليزيديات مع 

و  بشأن ( Pinheiro)القانون الدولي ومبادئ بينهير
ي تتطلب من الدول 

، والنر ن ن والنازحير اإلسكان ورد الالجئير
ضمان أن يتمكن الالجئون من الوصول إل العمليات 

 .  15ة بغض النظر عن أماكن إهامته المعني
 

هذا القانون جديد وفريد ليس فقط عىل مستوى العراق 
ي عىل نطاق 

وع هانون تاريخن ولكن يمكن إعتباره مشر
، حيث أنه االول من نوعه الذي يقدم برنامج  عالمي

ن والناجيات وبشكل خاص تعويضات  اجيات للنللناجيير
اعمن العنف الجنسي المرتبط  ن . (CRSVالمسلح ) بالين

ي هدمتها منظمة فريدة 
وإن اإلرشادات النر

ي هذا  (FGOالعالمية)ا
ن
تعكس طموح رؤية  الدليلف

(، ٢٠٢١لسنة  ٨)هانون الناجيات اإليزيديات ره  
ي نجاح تنفيذه 

ن
 . وتهدف إل المساهمة ف

 

بموجب قانون  والناجيي    اتحقوق الناجي
  ٢٠٢١لسنة  ٨اإليزيديات رقم الناجيات 

 

، ةبتعريف الناجي 16يبدأ هانون الناجيات اإليزيديات
ن  ي حدثت حيث يبير

التعريف من هن النساء اللوانر
ي ت  إرتكابها عىل أساس  بحقهن

ع النو الجرائ  النر
ن  اإلجتماعي  ي ضد األيزيديير من ِهبل تنظي  داعش اإلرهانر

ن )المادة  كمان والشبك والمسيحيير
من هانون  ١والير

، عالوة عىل ذلك، فإنه يحدد (اإليزيدياتالناجيات 
ن بالقانون، بما  الفئات األخرى من األشخاص المشمولير

ي ذلك األطفال 
ن
ن ف من عمليات القتل الجماعي  والناجيير

 . (٢)المادة  
 

ي 
ن
تطرق القانون إل إنشاء المديرية العامة  ٣ المادة أما ف

ي هدًما ويوعز المديرية ب(، IDSAلشؤون الناجيات )
المضن

ي تصمي  وتنفيذ عملية يمكن من خاللها إستالم 
ن
ف

ي ملحق الهوامش والمصادر  - 2020فريدة خلف  14 
ن
 كامل التفاصيل ف

ي ملحق الهوامش والمصادر  - 2021منظمة الهجرة الدولية  15 
ن
 كامل التفاصيل ف

غة باللبموافقة المديرية العامة لشؤون الناجيات النسخة االصلية  16 
ية وااللمانية  ن جمة ال اللغات االنكلير

العربية ملحق بهذا الدليل  والير
ي ملحق الهوامش والمصادر  -والفرنسية  تليها

ن
 كامل التفاصيل ف
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طلبات التعويضات ومراجعتها من أجل توزي    ع 
 التعويضات المستحقة لمن يشمله  القانون. 

 

ا لمبادئ األم  المتحدة األساسية، يهدف هانون 
ً
ووفق

الناجيات اإليزيديات إل التعويض االهتصادي 
، وإعادة تأهيل الناجيات وإعادة  والجسدي والنفسي

ي المجتمع
ن
باإلضافة إل تقدي  ضمانات بعدم  إدماجهن ف

ي المادة )التكرار 
ن
، تشمل (٤وتمت اإلشارة إل ذلك ف

ي 
م األنشطة النر ن ل تحقيق هذه األهداف جمع إتعير

المعلومات ومعالجتها، وتوفير تدابير دع  مختلف 
ي ذلك الراتب الشهري وهطعة أرض أو 

ن
للناجيات ، بما ف

ي وتمت 
ي المادة )سكن مجانن

ن
، (٦اإلشارة إل ذلك ف
ي الحكومة العراهية،

ن
غير  والجهات والتنسيق ذي الصلة ف

ن ل  ضمانالحكومية، وكذلك أصحاب المصلحة الدوليير
ي مجاالت الرعاية 

ن
ي ذلك ف

ن
التنفيذ الكامل للقانون، بما ف
ي )الصحية والتعلي  والتوظيف 

ن
 وتمت اإلشارة إل ذلك ف

، ويشار كذلك إل أن هذه (٢فقرة  ٦والمادة  ٥المادة 
األنشطة يجب أن تشمل تقدي  الخدمات للناجيات 
ي المادة 

ن
ممن يقيمن خارج العراق، فعىل سبيل المثال ف

بشأن أفتتاح العيادات، باإلضافة إل ذلك، تتناول  (٦) ٥
ي القانون تدابير الرعاية 

ن
األنشطة المنصوص عليها ف

والدع  ذو األهمية الخاصة للشفاء والصحة النفسية 
البحث عن األشخاص المفقودين شاملة للناجيات 

ي دفن رفات الذين هتلوا 
ن
ة إل وتمت اإلشار )ودع  األرس ف
ي المادة 

ن
عالوة عىل ذلك ،  ،(٨وفقرة  ٧فقرة ، ٥ذلك ف

يتضمن القانون مواد حول مقاضاة ومعاهبة الجناة 
ي المادة )

ن
وكما ان ، (٩والمادة  ٧وتمت اإلشارة إل ذلك ف

ن كان  القانون يقر بأن الجرائ  المرتكبة ضد األيزيديير
لف الحكومة العراهية تكالهدف منها هو إبادة جماعية و 

ي األوس
ن
ي بأنشطة للتوعية ف

ن
 اط المحلية والدولية، بما ف
ذلك جعل الثالث من أغسطس من كل عام يوًما وطنًيا 
اف بالجرائ  المرتكبة من ِهبل تنظي  داعش  للعير
، والتدابير الداعمة لبناء مواهع إحياء الذكرى ي  اإلرهانر

ي المادة )
ن
ي المادة (٨وتمت اإلشارة إل ذلك ف

ن
، ١٠، أما ف

 التعويض بموجب يت  تشكيل لجنة لمراجعة طلبات
ن المواصفات األخرى المتعلقة بعضوية  القانون من بير

ي المادة 
ن
، أن ٤فقرة  ١٠اللجنة ومسؤولياتها، يتضح ف

التعويضات بموجب القانون يجب أن تكون متاحة 
ي 
 داخل العراق وخارجه.  يعيشن للناجيات اللوانر

 

ي تنفيذ قانون 
 
دور منظمة فريدة العالمية ف

 ٢٠٢١لسنة  ٨ت رقم اإليزيدياالناجيات 
ي سبتمير  
ن
، بدأت المديرية العامة لشؤون ٢٠٢٢ف

ي IDSA)الناجيات 
ن
هبول الطلبات من الناجيات  (، ف

ي 
ن
ي العراق، من أجل إثبات حقهن ف

ن
هن ممن يعشن ف وغير

 ٨التعويض بموجب )هانون الناجيات اإليزيديات ره  

وال سيما عينت منظمات  (، المديرية العامة٢٠٢١لسنة 
ي تقودها الناجيات 

 (،SLOاإليزيديات)المنظمات النر
ي )وكذلك منظمات المجتمع 

 شبكاتو  (CSOالمدنن
ي 
ي تقودها  ،(CSN) المجتمع المدنن

وخاصة تلك النر
ن  ، وهد دعمت تنفيذ والناجيات مجتمعات الناجيير

عملية التقدي  من خالل تبادل المعلومات وتقدي  
، والمستنداتالمشورة، وتسهيل الوصول إل الوثائق 

 عن الصحة العقلية والدع  النفسي 
ً
 اإلجتماعي فضل

(MHPSS)،  ن من ملء الطلبات، الناجيات الالزمة لتمكير
المديرية العامة لشؤون  وهذا يشمل التعاون الوثيق مع

عىل سبيل المثال اإلبالغ عن العقبات   (IDSA)تلناجياا
ي تواجهها الناجيات خالل عملية تقدي  

والتحديات النر
 .  اتالطلب

ي عملية الناجيات مرة أخرى، تت  هيادة حملة دع   
ن
ف

تقدي  الطلبات من هبل المنظمات الذاتية للناجيات 
ي هذا اإلطار وتركز منظمة فريدة العالمية

ن
 ومشاركتها، ف

(FGO ،) ي محافظة دهوك، حيث
ن
عىل دع  الناجيات ف

أن المنظمة لديها مساحة مكتبية وفريق متنقل بعد 
تدريبه عىل إجراءات التقدي  واإلجراءات الشكلية لهذه 
العملية من هبل المديرية العامة لشؤون الناجيات 

(IDSA طورت المنظمة إجراءات ،) العمل القياسية
( إلعالم وتوجيه SOPة )الفنية والنفسية اإلجتماعي

ن حنر يتمكنوا من دع  الناجيات  شكٍل ب جميع الموظفير
، جميع أنشطة اتأفضل خالل عملية تقدي  الطلب

القياسية العمل منظمة فريدة العالمية وإجراءات 
ي 
ن
مستوحاة من المناهج الرئيسية لمنظمتنا الموضحة ف

ن عىل انها مبنية ل الفصل األول، وال سيما  كير
 لناجياتالير

ة الرعاية الصحية النفسية والتشاركيو والقيادة للناجيات 
ي وجهات 

، وتبنن ، والتنوع اإلجتماعي والنوع اإلجتماعي
 من النظر عىل أساس الحقوق وتكون عابرة للحدود،

سة األوروبية من أجل خالل الدع  الذي هدمته المؤس
وبالتعاون الوثيق مع المديرية ( EED) الديمقراطية

هامت منظمة فريدة  (IDSAة لشؤون الناجيات )العام
ي العراق  ٦٥٠تقدي  المشورة ألكير من بالعالمية 

ن
ناجية ف

اضية عىل  من خالل آليات اإلستشارة الشخصية واألفير
يات وعملية التقدي  الخاصة بها هانون الناجيات اإليزيد

ن ) هذه المعلومات يت  تجميعها   - ٢٠٢٢ديسمير لحير
 لذلك دعمت منظمة فريدة  كل ثالثة أشهر( . 

ً
ونتيجة

  ٩٠أكير من  (FGOالعالمية )
ً
للناجيات طلًبا كامل

ي  اإليزيديات
بموجب هانون الناجيات اإليزيديات، والنر

ونيمن خالل  المديرية ت  تقديمها إل عير ة البوابة االلكير
نت ) ن  اإلنير  ( . ٢٠٢٢ديسمير لحير

ي ت  جمعها حنر  
ات الواسعة النر وبناًء عىل هذه الخير

ن عىل القضايا اإلنسانية  اآلن من هبل الناجيات والعاملير
ي العراق، 

ن
ي فريق منظمة فريدة العالمية والمجتمع ف

ن
ف

فمن الممكن بالتالي تقيي  الوضع الحالي لتنفيذ هانون 
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ي ضوء الممارسات الجيدة 
ن
الناجيات اإليزيديات ف

ي تواجهها والدروس ا
لمستفادة و التحديات المستمرة النر

طوير هامت بت ،العالميةمنظمة فريدة  وعليه الناجيات ،ا
هذه اإلرشادات الفنية والنفسية اإلجتماعية لكيفية 

ن  دع  طلبات الناجيات ا تو  والناجيير
ً
سلط الضوء أيض
ي المستقبل، ال سيما 

ن
ي يجب معالجتها ف

عىل العقبات النر
ي يعشن خارج العراق، فيما يتعلق بالنا

جيات اللوانر
ي هدًما بحيث يمكن تحقيق حق 

ح طريقة للمضن ونقير
ي التعويضات بشكل كامل ومنصف . الناجيات 
ن
 ف

ويمكن أن تكون النقاط الرئيسية التالية مفيدة عند  
دع  الطلبات بموجب )هانون الناجيات اإليزيديات ره  

ي العراق، ب٢٠٢١لسنة  ٨
ي (، من داخل وخارج أراضن

ن
ما ف
ذلك توزي    ع الفوائد عىل الالجئات الناجيات والناجيات 
ي يعيشن خارج العراق كجزء من مشاري    ع الحصص 

اللوانر
(، عىل سبيل المثال، من هبل SQP) الكوتا -الخاصة

واليات اتحادية ألمانية مختلفة مثل والية بادن 
غ وتنفيذ التعويضات للناجيات من العنف  فورتمبير

اعبالالجنسي المرتبط  ن عىل نطاق  (CRSVالمسلح ) ين
 أوسع . 

جب بمو والناجيي   الناجيات تقديم الطلبات من قبل حول  فنية إرشادات . ٣
  ٢٠٢١لسنة  ٨اإليزيديات رقم قانون الناجيات 

ح عملية تقدي  الطلب  تاالغرض من هذا الفصل هو رسر
)هانون  من أجل الحصول عىل تعويضات بموجب

وتقدي   (٢٠٢١لسنة  ٨الناجيات اإليزيديات ره  
ي إ

ن
ن ف راد وأف ت االنسانيةدارة الحاال التوجيه للعاملير

ه  ممن يقدمون المساعدة للناجيات  األرسة وغير
ن  ، وت  تطوير هذه اإلرشادات الفنية من هبل  والناجيير

ي العراق خالل  (،FGOالعالمية )منظمة فريدة 
ن
ف

ي 
ن
ن ف  ، وبناًء عىل تجربة دع  الناجيات٢٠٢٢موسمير
ن  ي إستكمال وتقدي  طلباته والناجيير

ن
ل ، والدلي ف

ي الشكل 
ن
( هو نتيجة لعملية شاملة ١)الُملخص ف

ن  وتشاورية كان فيها الناجيات  قادةه  الوالناجيير
ن و الو  ، لذلك فهي مصممة لتلبية المشاركير ن مساهمير

ن  الت الناجياتإحتياجات وتفضي اعاة مع مر  ، والناجيير
 الفروق الفردية. 

 
اير إعتباًرا من  ي العراق ٢٠٢٣ فير

ن
، ت  تنفيذ هذا الدليل ف

وابة عير الب فقط، حيث ل  يكن الوصول إل التطبيق
ي خارج البالد 

ن
ونية متاًحا بعد ف ىل الرغ  ع )العراق( اإللكير

ي بذلتها 
ون المديرية العامة لشؤ  من الجهود المخلصة النر

يات الناجلفتح باب التقدي  و الوصول إل  ،الناجيات
ابة بو  اختبار ومع ذلك ت  ، خارج العراقيشن الذين يع
ونية التطبيق ي كان للناجيات االلكير

ن
ون خارج العراق ف

ي من 
ي األعتبارات ٢٠٢٣الثانن

ن
، وت  النظر بالفعل ف

 اتللناجيالصادهة فيما يتعلق باألحتياجات الخاصة 
ن  ي ذلك من  وللناجيير

ن
الذين يعيشون خارج العراق، بما ف

ن  الناجياتخالل المشاورات مع  ي فريق  والناجيير
ن
ف

والمجتمع خارج العراق، وسيت  ، منظمة فريدة العالمية 
نشر نسخة محدثة من هذا الدليل بمجرد تجربة الدليل 

ات الخير ، خارج العراق وأكتساب منظمة فريدة العالمية 
 .  الزمةال
 

من خالل  : وهناك ثالث طرق من أجل تقدي  الطلبات
ي مقر المديرية العامة 

ن
التقدي  شخصًيا )حضورًيا( ف

نت  ،لشؤون الناجيات  ومن خالل التقدي  عير اإلنير
 . ونية(، ومن خالل التقدي  الخطي ن أ)البوابة اإللكير

ط األساسي لجميع الطرق الثالثة هو إنشاء ملف ال شر
نت عير بوابة  ة ذاتية( عير اإلنير ي )سير

 Urتعريفن
ونية  ي هي هاعدة بيانات الكير

ونية، والنر االلكير
تستخدمها الحكومة العراهية لتجميع ومعالجة 

 اتالناجي ،العالمية التطبيقات. وتدع  منظمة فريدة 
ن  ن طوال عملية تقدي  الط والناجيير لبات، ويجمع بير

ة الفنية والنفسية اإلجتماعية لتسهيل وصوله  إل  الخير
ي تبادل 

ن
ي الوهت نفسه، يت  المشاركة ف

ن
التعويضات. وف

ات مع المديرية العامة  مستمر للمعلومات والخير
ن إمكانية وصول  ،لشؤون الناجيات لزيادة تحسير

ن  الناجيات تبادل  يت ، و إل برامج التعويضات والناجيير
ي ال

ن
ي ف

ات والمعلومات عىل مستوى المجتمع المدنن خير
 (. C4JRإطار التحالف من أجل التعويضات العادلة )

 
ت طلبايوضح هذا الفصل الجوانب الفنية لعمل دع  

ح عملي (التطبيقاتالتقدي  )  يشر
ً
ي ثالثة أجزاء، أوًل

ن
ة ف

ي  بدء
ي ذلك إنشاء الملف التعريفن

ن
طلبات التقدي ، بما ف

نت عير بوابة  . بعد ذلك، يقدم Urالشخضي عير اإلنير

نت، عىل أمل  لمحة عامة عن عملية التقدي  عير اإلنير

ي المجتمع 
ن
ا للجهات الفاعلة ف

ً
أن يكون هذا مصدًرا مفيد

مون ا ن ي الذين يعير
إلنضمام إل منظمة فريدة المدنن

ن من  ي دع  الناجيات اإليزيديات والناجيير
ن
العالمية ف

، نسلط  ي الجزء األخير
ن
خالل ملء إستمارات الطلب، وف

حات مع  الضوء عىل آليات ردود االفعال وتقدي  المقير

المديرية العامة لشؤون الناجيات حول التحديات 
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ن بالقانون ال ي يواجهها المشمولير
ن يعيشون ذيالتقنية النر

ي ضوء 
ن
داخل وخارج العراق حالًيا أثناء عملية التقدي ، وف

النهج الخاص بالعمر والجنس الذي تتبعه منظمة فريدة 

ي 
ا التحديات الخاصة النر

ً
العالمية، يشمل هذا أيض

 نوعه  اإلجتماعي بسبب عمره  و  تواجهها الناجيات

،وعىل وجه الخصوص القارصين. ويقدم القس  األخير 

عىل ذلك توصيات وحلول ألصحاب المصلحة  عالوة

ي داخل العراق وخارجه، مع 
ن والمجتمع المدنن الحكوميير

ن  كير
خاص عىل ألمانيا، كما يسلط الضوء عىل  بشكٍل الير

ي تبذلها منظمة فريدة 
الجهود المستمرة والتعاونية النر

ي ،العالمية 
ي المجتمع المدنن

ن
والجهات الفاعلة األخرى ف

 الناجيات لمديرية العامة لشؤون جنًبا إل جنب مع ا

ي تمنع وصول الناجيات
 نهإل حقوه إلزالة العوائق النر

 . ٢٠٢١لسنة  ٨اإليزيديات ره  بموجب هانون الناجيات 

 
 

قانون الناجيات الطلبات ل تقديمعملية بدء 
 اإليزيديات 

 

ي إكمال أي من طرق التقدي  الثالثة، يجب 
ن
وع ف هبل الشر
ن بهذا القانون من إنشاء ملف  عىل الناجيات المشمولير

نت، تقدم  ي بوابة التقدي  عير اإلنير
ن
ي شخضي ف

تعريفن
ي هذه (، FGO)منظمة فريدة العالمية 

ن
المساعدة ف

خدمات المراسلة الفورية الخطوة عير الهاتف وعير 
(IMS مثل )WhatsApp  وكذلك من خالل الحضور

ي هذه العملية 
ن
ي مقر المنظمة، ويت  النظر ف

ن
شخصًيا ف

 ألن الناجيات
ً
، أوًل ن ويات يتمتعون بمست بعناية لسببير

مختلفة من الوصول إل التكنولوجيا والمهارات التقنية 
 الوصول إلمما يجعل من المه  أن يكونوا هادرين عىل 

ىل عالوة ع، نبطريقة مريحة لهمنظمة فريدة العالمية 
ذلك، تتطلب الطبيعة القانونية للتطبيق أن يت  ملء 
ا لمعلومات دهيقة، 

ً
نت وفق الملف الشخضي عير اإلنير

ي يمكن أن تشكل حاجًزا أمام الناجيات
 .  والنر
 

عمل ملف 
شخصي

مقدم الطلب يتواصل مع .1
منظمة فريدة العالمية

التاكيد على حالة المقدم .2
انه من الفئات المشمولة

مساعدة مقدم الطلب -أ.3
بحجز موعد او تقديم 

ورقي

اذا اراد مقدم الطلب -ب.3
التقديم عبر البوابة 

االلكترونية، انظر الى 
القسم التالي

التقديم عبر البوابة 
االلكترونية

الترحيب والموافقة .1
المبدئية

يملئ االستمارة .2
الكترونيا

الناجية تقدم المعلومات-

ارفاق االوراق الثبوتية-

مراجعة استمارة التقديم .3

الناجية تستلم نسخة من.4
استمارة التقديم المعبأة

\بعد تقديم الطلب 
التواصل

الناجية تستلم معلومات .1
حول الخطوات القادمة

الموافقة النهائية.2

االحالة الى خدمات .3
ومصادر مساعدة اخرى

االحتفاظ بالتسجيل.4

 م
ت
ليا
هاب
 و
ت
يا
ج
نا
 ال
ت
جا
يا
حت
ب ا

س
ح
ها 
ئت
هي
  ت
ل ت
ص
وا
لت
ق ا
طر

 
مي
قد

رة
وف
مت
 ال
در
صا
لم
وا
ب 

طل
 ال

 

( اجراءات العمل القياسية لمنظمة فريدة العالمية حول عملية تقديم الطلبات لقانون الناجيات االيزيديات1شكل )  
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ي 
البوابة متاحة باللغة العربية فقط، فهذه هي اللغة النر

، ومع ذلك، اتيفهمها القائمون عىل معالجة الطلب
 مع الناجيات العالميةيتواصل فريق منظمة فريدة 

ي بالنسبة لمعظ  الناجيات
المكون  من بلغته  األم والنر

نجية(، باإلضافة إل الكرما -اإليزيدي هي )الكوردية 
ن الذين يدعمون الناجيات  ذلك، يتمتع جميع الموظفير
افية باللغة العربية  ي ملء الطلبات بمهارات لغوية إحير

ن
ف

جمة  اذا اهتضت الحاجة لذلك، ويمكن طلب الير
ة للموهع، عىل سبيل المثال من خالل وظيفة  المبارسر

ة لموهع  جمة المبارسر ، عىل الرغ  من عدم Googleالير
التوصية بذلك ألن المصطلحات المحددة هي المفتاح 

الطلب، خاصة بالنسبة للمنظمات غير  إستمارةلملء 
ي تدع  الناجيات

 الذين الحكومية غير العراهية النر
يعيشون خارج العراق، فقد تكون أداة مفيدة لفه  

 أفضل.  بشكٍل الطلب والعملية  إستمارةنموذج 
 

، تؤكد منظمة فريدة العالمية مع مقدم لمتابعةهبل ا
ي يحق  الطلب فيما إذا كان

ينتمي ال إحدى الفئات النر
له  تقدي  بطلب للحصول عىل تعويضات، وتنص 

من هانون الناجيات اإليزيديات عىل أن  ٢المادة 
ن بالقانون يشملون كل امرأة أو فتاة ت   رسها أالمشمولير

                                                      
  -لكافة التفاصيل حول القانون انظر ال الملحق المرفق لهذا الدليل  17 

ي ملحق الهوامش والمصادر
ن
 كامل التفاصيل ف

ي تاري    خ 
ن
ي ف أو  ٢٠١٤آب  ٣من هبل تنظي  داعش اإلرهانر

بعده، واألفراد بغض النظر عن جنسه  الذين ت  أرسه  
ي ذلك التاري    خ أو بعده 

ن
ي ف من هبل تنظي  داعش اإلرهانر

ي 
ن
، واألشخاص الذين االختطافوالذين كانوا هارصين ف

، ويت  17ةالجماعيوالتصفية عمليات القتل نجو من 
المحادثة بأسلوب سلس ومناسب وبما  إجراء هذه

 إعادة الصدمات )أنظر الفصل الرابع(. 
ن
 يتالف

 
 من أجل بدء عملية التقدي ، يجب عىل الناجيات

ن بالقانون تسجيل الدخول إل بوابة و  . من Urالمشمولير

ن  ، يجب عىل المتقدمير ي
ونن أجل إنشاء حساب الكير

ي الموهع و 
ن
ا ف

ً
عال فإدخال ره  هاتف غير مستخدم مسبق

يمكنه  الوصول إليه وهت التقدي ، ويستخدم هذا 
ي كل مرة يدخلون فيها 

ن
ي رمز التحقق )كود( ف

الره  لتلفر
توضي و  . ناتإل البوابة، ألسباب تتعلق بحماية البيا

و ه الره  المستخدممنظمة فريدة العالمية بأن يكون 
ي أو الناجية.   ره  الهاتف الشخضي للناجر

ي )يناير(  
، كان من الممكن إرسال ٢٠٢٣حنر كانون الثانن

رموز التحقق إل أرهام الهواتف العراهية فقط، وبدأت 
ي 
ي كانون الثانن

ن
مرحلة إختبار أرهام الهواتف الدولية ف

، وفتحت بوابة التطبيق للناجيات ٢٠٢٣)يناير( 
ن بالقانون خارج العراق،  وبمجرد اإلنتهاء من والمشمولير

 

 

 

ي  ةالمبيناجراءات العمل القياسية الخاص باستشارات منظمة فريدة العالمية عىل الرغ  من أنها ليست جزًءا من 
الفصل  فن

ي نهج مهما تلعب دوًرا  المعلوماتجلسات ، إال أن  الثالث
ن وحق الوصول المالئ  وتمكينه اتللتواصل مع الناجي المنظمة فن

والمنظمة  المديرية العامة لشؤون الناجيات بالتعاون الوثيق مع فريدة العالمية ومنظمة  . يت  تيسير الجلسات من هبللهن

كمان من العنف الجنسي المرتبط  ةوالمسيحية األيزيديمن المكونات ات الناجي ويت  اجابةللهجرة الدولية  والشبك والير

ها من الجرائ  ا اعات وغير ن
 .وكذلك عائالته ضمن هانون الناجيات االيزيديات لمنصوص عليها بالين

 

جب هانون للحصول عىل تعويضات بمو  التقدي لتمكينه  من المالئمة بالمعرفة ات الناجي لزيادةالجلسات ليست مهمة فقط 

ي أهمية خاصة  ما له)العالهات والثقة( . كالهما الناجياتثقة مع الو  اتعالهاللبناء  وانما ، الناجيات االيزيديات
العراق   ليس فن

إل  اتيا ما يكون صعًبا ؛ ويحتاج الناجبشكل خاص خارج العراق ألن الوصول إل الوثائق وتحديد الهوية غالبً  فحسب وانما 

ي يحتاجون إليها 
ي هانون الناجيات ومن اية جهات مسؤولة معرفة المستندات النر

بغية الحصول عىل المزايا المذكورة فن

 اتد من الناجياألبحاث إل أن العدي(. بناء الثقة أمر بالغ األهمية حيث تشير الرابع، القس   الثالثالفصل  انظر ال)االيزيديات 

ي المؤسسات الحكومية العراهية
 .الذين يعيشون خارج العراق فقدوا الثقة فن

 

احات وتكآلية للتواصل المعلومات تعمل  جلسات باالضافة ال انه  المجتمعات  سىع للوصول إلواستالم ردود االفعال واالهير

ا بدون 
ً
ي تحول دون المعلومات واالس  ولفه  بالشكل المالئ معلومات كافية و / أو واألفراد الذين تركوا سابق

تشارة. العوائق النر

 تعىل الشبكاالجلسات من خالل البناء عن طريق بتوزي    ع المعلومات وزيادة الوعي  منظمة فريدة العالمية لهذا الغرض ، تقوم

ن الناجي والروابط هناك مكان ولتكون شاملة هدر اإل ، وتكميلها بشكل أكير  والروابط . لتوسيع هذه الشبكاتاتالموجودة بير

كاء منإعالنات عير وسائل التواصل االجتماعي  ن  والشر ي المحليير
 .منظمات المجتمع المدنن

جلسات المعلومات –لمعلومات صندوق ا  
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التجريبية، سيت  فتح بوابة تقدي  الطلبات المرحلة 
ونية للناجيات ن بالقانون  اإللكير ن الذيوالمشمولير

يعيشون خارج العراق، ويمكن أستخدام أرهام الهواتف 
ي جميع أنحاء العال . 

ن
 من البلدان ف

 
فبمجرد إدخال ره  الهاتف وإستالم رمز التحقق عير 

ة ي  إل الهاتف، ويجب إدخاله رسالة نصية هصير
ن
 ف

ي 18ثانية إلكمال عملية تسجيل الدخول ١٥٠غضون 
ن
، ف
وري للتحقق من هوية الناجية وبياناتها  ن أن هذا رصن حير

 ياتتحد ،العالميةوحمايتها، فقد واجهت منظمة فريدة 
ة الزمنية  ي غضون الفير

ن
ي الرسالة دائًما ف

حيث ل  يت  تلفر
المناسبة ، أو ألن الناجية غير هادرة عىل إخبار موظف 

يق منظمة فريدة العالمية الذي يساعده  عىل فر 
ي الوهت المناسب بسبب ضعف  التقدي 

ن
 . الاإلتصف

تهدف منظمة فريدة العالمية إل التخفيف من هذه 
العوائق وأي حواجز أخرى من خالل التواصل الشفاف 

ي حال كان هناك تحديات تقنية س
ن
نظمة تغلب عليها متف

زم األمر عن طريق وإذا ل فريدة العالمية مع الناجيات
االتصال بالمديرية العامة لشؤون الناجيات  ومن خالل 
تقدي  أنواع مختلفة من المساعدة، عىل سبيل المثال 

 شخصًيا عير تطبيقات التواصل الشي    ع أو الهاتف. 
 

بعد تسجيل الدخول ألول مرة، يجب عىل مقدم الطلب 
ي بوابة 

ن
ة ذاتية( ف ي شخضي )سير

. Urإنشاء ملف تعريفن

يشمل ذلك توفير المعلومات الشخصية ومعلومات و 
اإلتصال، وأماكن السكن الحالية والسابقة، ومعلومات 

يجب أن تكون و  حول وهت ومكان األختطاف والتحرير 
المعلومات الشخصية دهيقة هدر اإلمكان، ويجب أن 
 هوية األحوال المدنية(، 

ً
تتطابق مع وثائق الثبوتية) مثل

ي يت  إستحصلها من 
ثل لوكاالت ماوكتب التأييد النر

مكتب إنقاذ المخطوفات وهيئة التحقيق وجمع األدلة 
ي 
ي والمحاك . حنر كانون الثانن

 و منظمات المجتمع المدنن
اماكن  إختيار ، كان من الممكن فقط ٢٠٢٣)يناير( 

ي العراق فقط
ن
ة ، اإلهامة الحالية ف عىل الرغ  من أن فير

ي 
ي كانون الثانن

ن
اختبار تقدي  الطلبات الدولية بدأت ف

، إال أن هذا القس  ل  يت  تعديله بعد ٢٠٢٣)يناير( 
 مكان اإلهامة خارج العراق.  للسماح بأختيار 

 
ي تقدمها كجزء من المساعدة 

ي تقدي  الطلبات النر
ن
ف
فريق المنظمة  (، يمل FGO)منظمة فريدة العالمية

نت جنًبا إل  نموذج إنشاء الملف الشخضي عير اإلنير
جنب مع مقدمي الطلب الذين يبحثون عن خدماتنا بناًء 
ي 
ن
ي هدمتها الناجية ف

عىل المعلومات والوثائق النر
ي  ،المية العهد تقدم منظمة فريدة  فردية،إستشارات 

ن
ف

                                                      
ن يناير  18  ثانية  60كان المدة الزمنية الدخال رمز التحقيق   3202لحير

ي هدمتها منظمة 
احات النر فقط لتسجيل الدخول ولكن حسب االهير

ي أو ره  هاتف مخصص 
ونن حاالت نادرة عنوان بريد إلكير

كطرق إضافية للتصال   ،العالميةلمنظمة فريدة 
ي إطار إستمارة الطلب، بعد موافقة مقدمي 

ن
بالناجية ف

طوال  اتب عىل ذلك، بحيث يمكن دع  الناجيالطل
ي ملء إستمارة 

ن
عملية تقدي  الطلب وليس فقط ف

ي اليمتلك فيها هذا يفش الح. الطلب
االت النر

ي أو ره  هاتف ثاٍن )عىل 
ونن المتقدمون حساب بريد إلكير

سبيل المثال ، أحد أفراد األرسة(. عالوة عىل ذلك، ال 
ي خاص به   ملك بعض الناجياتت

ونن عنوان بريد إلكير
نت .   بسبب نقص المعلومات بأستخدام تقنيات اإلنير

 
ي من المه  مالحظة أنه بمجرد إنشاء ملف 

تعريفن
ة ذاتية( ، اليمكن تحريره فيما بعد، مما  شخضي )سير
يزيد من أهمية هذه الخطوة األول من العملية، إذا كان 
ن إنشاء  ملف التعريف يحتوي عىل خطأ، فسيتعير
ي البوابة 

ن
حساب جديد بره  هاتف جديد غير مستخدم ف

ا، ويجب إعادة إدخال جميع 
ً
ونية مسبق اإللكير

 ح. المعلومات بشكٍل صحي
 

، يجوز لمقدم الطلب  بمجرد إنشاء الملف الشخضي
ي توفرها المديرية 

تحديد أي من طرق التقدي  الثالثة النر
ي إتباعها، أما  (،IDSAالناجيات )العامة لشؤون 

ن
يرغبون ف

من خالل حجز موعد مع المديرية العامة لشؤون 
نت، أو من  الناجيات ، أو من خالل التقدي  عير اإلنير

   الخطي . خالل التقدي
 

ي تختارها الناجية، يمكن 
ا عىل الطريقة النر

ً
اعتماد

دعمه  من خالل  (،FGOالعالمية )لمنظمة فريدة 
ي تحديد موعد 

ن
الخطوات التالية، إذا رغبت الناجية ف

لتقدي  طلب شخضي مع المديرية العامة لشؤون 
، تظهر أداة تقوي  بمجرد اإلشارة إل (IDSA)الناجيات 

ي بوابة 
ن
العالمية . يمكن لمنظمة فريدة Urذلك ف

(FGO،)  بعد ذلك مساعدته  من خالل عملية حجز
نت، يت  تحديد وهت ومكان الموعد  المواعيد عير اإلنير

 بالتشاور مع مقدم الطلب. 
 

ي )يناير( 
، أصبحت المواعيد ٢٠٢٣إعتباًرا من كانون الثانن

ي مكاتب المديرية العامة لشؤون الناجيات 
ن
متاحة أكير ف

(IDSA،)  ي الموصل
ن
هد يفضل بعض من  وسنجار،ف

ألن طريقة تقدي  المقابلة  مقدمي الطلب غير طريقة
ن بسبب  الشخصية غير متاحة للعديد من المتقدمير
 صعوبة توفير األموال أو وسائل النقل للسفر إل مكاتب

ا بعد تحديد المديرية العامة لشؤون الناجيات ً ، أخير
ه رمز المقابلة تلقائًيا ومشاركتالزمان والمكان، يت  إنشاء 

فردية العالمية والمنظمات العاملة االخرى ال المديرية العامة ت  
 ثانية 150استحداثها ال 
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ابع تت ،مع الناجية، بعد حجز الموعد مع المديرية العامة 
مع مقدم الطلب للتأكد من التفاصيل،  منظمةال

وإبالغه  بالوثائق الالزمة إلحضارها إل الموعد، ويت  
حها شفهًيا ، بحيث  تقدي  هذه المعلومات كتابًيا ورسر

ن التعبير عن أي  ن يمكن للناجيير لبس أو عدم يقير
 والحصول عىل إجابات ألسئلته . 

 
ي تقدي  الطلب خطًيا، فسيت  

ن
إذا رغب مقدم الطلب ف

ع  من منظمة بدإنشاء رابط يسمح لمقدم الطلب 
ي كملف  العالميةفريدة 

ونن يل النموذج اإللكير ن . PDFبتين

يمكن بعد ذلك طباعتها وتعبئتها بخط اليد بطريقة 
ي اإلستمارة مشابهة إلستمارة الطلب ال

ن
موجودة ف

نت(. وبالتالي هذا يعكس اإلجراء  ونية )اإلنير اإللكير
ي القس  التالي )الشكل ره  

ن
(. بمجرد ٢والهيكل موضح ف

ملء اإلستمارة بشكٍل كامل ودهيق، يجب إرفاق نسخ 
ورهية من المستندات الداعمة، ويجب عىل مقدم 
 الطلب بعد ذلك تقدي  الطلب إل أحد مكاتب المديرية

 شخصًيا .  ،العامة لشؤون الناجيات 
 

ي إستخدام منصة التقدي  
ن
إذا كان مقدم الطلب يرغب ف

نت بدع  من منظمة فريدة العالمية  (،FGO) عير اإلنير
ويت  ترتيب موعد محدد مع المنظمة وتعود الحاجة إل 
ا بشكٍل خاص إل حقيقة أن المواعيد 

ً
ترتيب موعد مسبق

ن لكل شخص وتريد  المعنية تستغرق حوالي ساعتير
ضمان حصول (، FGO)منظمة فريدة العالمية 

ي والدع  الذي يحتاجون إليه  الناجيات
ن
عىل الوهت الكاف

ي 
ا  غ الناجياتويت  إبال المنظمة من موظفن

ً
مسبق
ي يجب عليه  إحضارها عند ملء 

بالمستندات النر
يوضح القس  التالي من هذا و  الطلب كتابًيا وشفهًيا 

د لعمل هذه المواعي ،العالمية الدليل نهج منظمة فريدة 
رؤيتنا حول إستمارة الطلب عير  ونشارك من خاللها 

نت.   اإلنير
 

قانون الناجيات  اتتطبيقحول دعم العملية 
نت اإليزيديات  عنر اإلننر

 

ي ملء إستمارة طلب هانون  من أجل دع  الناجيات
ن
ف

نت، هد يختار  اجيون النالناجيات اإليزيديات عير اإلنير
ي مكاتب منظمة فريدة  اإليزيديون

ن
تحديد موعد ف

أو مع فريقنا المتنقل، الذي يزور منازل  (،FGO)العالمية 
ي أماكن موثوق بها حيث والناجون  الناجيات

ن
أو يقابله  ف

ي 
ن
ن باألمان، وعند وصوله  لموعده  ف يشعر الناجيير
حيب به   مكاتب منظمة فريدة العالمية، حيث يت  الير
ي المكان الذي سيت  فيها ملء الطلب ويت  إبالغ 

ن
ف

الناجية بشكل شامل باإلجراءات العمل القياسية ويت  
من هبل موظف الحصول عىل الموافقة عىل المتابعة 

منظمة ويقوم أحد أعضاء فريق منظمة فريدة العالمية ال

(FGO ،)ي والناجي بملء البيانات المطلوبة  ة/الناجر
ي الشكل 

ن
نت )كما هو موضح ف حسب اإلستمارة عير اإلنير

 (. عىل الرغ  من أن بعض األهسام إختيارية، ويفضل٢
أن يقوم مقدمي الطلب بملئها إل أهض حد ممكن، كما 

أه  األهسام هما الثالث والرابع ومع ذلك، إال إنه يت   إن
ي الصحة النفسية اإلجتماعية 

ن
ي  للناجياتالنظر ف

ن
 جميع ف

 . )انظر ال الفصل الرابع(األوهات 
 

هبل البدء يجب عىل مقدم الطلب تسجيل الدخول 
، )يرجر االطالع عىل القس  

ً
من هذا الفصل( أو  ١اوًل

التعريف الخاص به  تسجيل الدخول بأستخدام ملف 
ونية، ت  هبل ظهور إستمارة الطلب، ي عىل البوابة اإللكير

ح هصير عن هانون الناجيات اإليزيديات  عرض نص رسر
 (،FGOالعالمية )وعملية التقدي ، تقوم منظمة فريدة 

فر تو من خالل نص المعلومات و  بتوجيه الناجيات
 معلومات إضافية إذا لزم األمر، حيث يتضمن النص
معلومات مهمة حول اإلجراءات الشكلية لعملية تقدي  

نت لقانون الناجيات  ت ره  اإليزيدياالطلبات عير اإلنير
 ٢٠٢١لسنة  ٨
 
ي 
ن
من إستمارة الطلب، الجزء )أ(، تقدم  القسم األولف

معلومات حسب هوية األحوال المدنية، ويت   الناجيات
تقدي  وأرفاق أشكال متعددة من األوراق الثبوتية 
ا تحميل صورة شخصية 

ً
بالشكل المناسب، ويجب أيض

ا للمواصفات الدهيقة ويقوم 
ً
حديثة لمقدم الطلب وفق

بإلتقاط الصورة  (،FGOالعالمية )موظف منظمة فريدة 
للناجية بموافقتها للتأكد عىل إلتقاطها بالشكِل 
الصحيح، إذا كان مقدم الطلب هارًصا، ويجب توفير 

ي أوراق ثبوتية أو تحديد هو 
ن
 ية الوالدين أو األوصياء، بما ف
ي الجزء )أ(، من القس  

ن
، ف ذلك صورة للقارص والوضي

األول ويكون مطلوب ره  هاتف وعنوان وأرهام 
المستندات والتفاصيل األخرى المتعلقة باألب واألم 

 واألوصياء
ي الجزء )ب( من القس  األول، يقدم موظف منظمة 

ن
ف

معلومات عن أنفسه  ويشير إل (، FGO)فريدة العالمية 
ي حأنه  يملئون النموذج نيابة عن الناجيات 

ن
الة ما عدا ف

 . القارصين
 
ي 
ن
ي ف

 
ول تقدي  معلومات ح ، يمكن للناجياتالقسم الثان

ي ذلك . 
ن
ي حال رغبوا ف

ن
 وضعه  اإلجتماعي واإلهتصادي ف

 
ي  
ن
، وهو ذو أهمية شديدة، تقدم القسم الثالثف

ي إرتكبها تنظي  معلومات عن  الناجيات
الجرائ  النر

ي بحقه ، هد يشمل ذلك معلومات حول  داعش اإلرهانر
أختطافه  وأماكن األرس وجرائ  أخرى مثل العنف 

اع المسلح ن ، إذا كانت (CRSV) الجنسي المرتبط بالين
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ي 
الناجية هد أدلت بشهادتها بالفعل حول تجربتها النر
، ويوفر  ي ا مع تنظي  داعش اإلرهانر

ً
ذا ه مرت بها مسبق

ا مساحة للناجيات
ً
لتقدي  معلومات حول  القس  أيض

 أفراد األرسة الذين ال يزالون مفقودين . 
 

اليقل أهمية عن القس  الثالث، حيث يت   القسم الرابع
ي تقدم كأدلة مهمة لرواية 

فيه إرفاق الوثائق الرسمية النر
ي القس  الثالث وهد ُيشمل ذلك إذا كان متاًحا  الناجية
ن
ف

وإفادات شهود العيان والوثائق  مثل أوراق المحكمة
ي تثبت األستعباد 

ي النر الصادرة عن تنظي  داعش اإلرهانر
أو الزواج القشي وكتب التأييد من مكتب إنقاذ 

ي دهوك
ن
ن ف ن اإليزيديير هيئة  وكتب التأييد من المختطفير

ي دهوك التحقيق وجمع األدل
ن
 الصور والفيديوهات و ة ف

األختطاف أو التحرير، باإلضافة  تثبت واهعةأو مقاالت 
ي جمعتها المنظمات غير 

إل الكتب والشهادات النر
ي أو الناجية وهد  ي تدع  رواية الناجر

الحكومية النر
 نظًرا ألنه يجب 

ً
ا طويال

ً
يستغرق ملء هذا القس  وهت

تنسيق يتها بالمسح المستندات ضوئًيا وتحميلها وتسم
 قدم فيها منظمة فريدة العالميةتالمناسب، وهي خطوة 

(FGO،)  الدع  والمساعدة، عالوة عىل ذلك، تواجه
ي إستحصال الوثائق  الناجيات

ن
ة ف تحديات كبير

ي الجزء األخير من هذا 
ن
المطلوبة، كما سيت  توضيحها ف

 . الفصل 

                                                      
ية  19  ن ي الملحق باللغات العربية واالنكلير

ن
تفاصيل اضافية حول القانون ف

ي ملحق الهوامش والمصادر   -وااللمانية والفرنسية 
ن
 كامل التفاصيل ف

ي 
ن
يل إعطاء تفاص ، هد تختار الناجياتالقسم الخامسف
ضافية حول اآلثار الجسدية والنفسية للجرائ  المرتكبة إ

ي 
ح األحتياجات المستمرة النر ضده ، ويحق له  رسر

ار الدائمة ألرسه  وتعرضه  ألنتهاكات  يواجهونها واألرصن
حقوق اإلنسان، ويت  جمع هذه المعلومات ألن 
المديرية العامة لشؤون الناجيات مكلفة بتوفير الرعاية 

ن بالقانون والتنسيق مع للناجيات وأولئك  المشمولير
الجهات الفاعلة األخرى لدعمه  بموجب هانون 

ي ٢٠٢١لسنة  ٨اإليزيديات ره  الناجيات 
ن
، ٥المادة  ، ف

 . 19 ٣، الفقرة ٥، والمادة ٢الفقرة 
 

ا وفيه يمكن للناجية توفير  القسم السادس
ً
إختياري أيض

ي  معلومات تعريفية عن أعضاء تنظي  داعش اإلرهانر
ي التحقيقات المستقبلية بموجب ويمك

ن
ن إستخدامها ف

، من هانون ٣الفقرة  ٧، والمادة ٩، الفقرة ٥المادة 
، فإن الحكومة العراهية ملزمة 20الناجيات اإليزيديات

ي هانو   ا عىلنيً بمحاسبة أعضاء تنظي  داعش اإلرهانر
ا هد توضح الناجيات مو الجرائ  المرتكبة ضد الناجيات 

ي 
ن
ي تحقيقات مستقبلية  إذا كانوا يرغبون ف

ن
المشاركة ف
ي هدموها . 

ا للمعلومات النر
ً
 وفق
 

وري لتقدي  الطلب  القسم السابع إجراء شكىلي رصن
حيث يمكن للناجيات اإلطالع عىل جميع المعلومات 
ي األهسام السابقة والتأكد من إرفاق 

ن
ي ت  إدخالها ف

النر

ي الملحق   20 
ن
 كامل التفاصيل حول القانون ف

الوضع االقتصادي .2
(اختياري)واالجتماعي 

الملف التعريفي .أ.1
واالوراق الثبوتية

الموافقة والتخويل.ب.1

التسجيل

االضرار الجسدية .5
(اختياري)والنفسية 

المستندات الداعمة.4
الجرائم التي ارتكبها.3

داعش ضد الناجيات

التعهد والموافقة. 8 المراجعة والتأكيد.7 المحاسبة القانونية. 6

نت  )تقديم الطلبات( ( نظرة عامة عىل اقسام التطبيق2شكل ) عبر االنبر  
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مستندات اإلثبات بشكٍل صحيح، وتقوم منظمة فريدة 
بطباعة هذا القس  وتعطي النسخة (، FGO)العالمية 

اجية نت للنالمطبوعة من إستمارة التطبيق عير اإلنير 
حنر تتمكن من اإلطالع عليها بنفسها وفيما إذا أرادت 

ي منظمة فريدة 
لعالمية اتعديلها أو هراءتها من هبل موظفن

(FGO)  ورية ات أو إضافات رصن له ، ويت  إجراء أي تغيير
 ( . FGO)بدع  من منظمة فريدة العالمية 

 
بمجرد اإلنتهاء من مراجعة إستمارة الطلب وجميع 

اتت المدعومة من هبل الناجية المستندا  وإجراء التغيير
ي القس  األخير أن المعلومات  ان وجدت

ن
تؤكد الناجية ف

ي 
ن
. و  القسم الثامنصحيحة وتوهع عىل اإلستمارة ف األخير

ي حال عدم تكملة الحقول 
ن
وتجدر اإلشارة إل أنه ف

المطلوبة من اإلستمارة فلن تسمح البوابة بتقدي  
 م الطلب بالحقول المطلوبة. الطلب ويت  تنبيه مقد

 
ا ً ي  أو الناجية موافقة تأكيد يت  أخير  أخرى مرة الناجر

 من مهيئة موافقة إستمارة عىل التوهيع منه  ويطلب
ي  العالمية فريدة منظمة هبل

 له  تقديمها يت  والنر
ي  معه  ومناهشتها

ن
ي  الموعد بداية ف

ن
 المرحلة، هذه ف

ا يمكن
ً
 النفسي  الدع  خدمات إل اإلحاالت  توفير  أيض
 الناجيات بموافقة ،)٤ الفصل انظر) واإلجتماعي 
، ن  سجالت العالمية فريدة منظمة تحفظ والناجيير
ي  بما وتخزنها الموعد

ن
 والوثائق الطلب إستمارة ذلك ف

 مشاركتها (١)لغرض الموهعة، الموافقة ونماذج الداعمة
 التطبيق تقدي  طريق عن ،العالهة ذات السلطات مع

 و ، (M&E) والتقيي  المراهبة ألغراض (٢)عنه ، نيابة
ي  اإلنسانية للغراض (٣)

 بتقيي  أساسي  بشكٍل  تتعلق النر
، الناجيات إحتياجات وفه  ن بجميع االحوال و  والناجيير
ن  لكال هويته  عن الكشف عدم منحه يت    الغرضير

ين،  وسياهات بروتوكوالت  أتباع بالطبع ويت  األخير
 بعناية العالمية فريدة بمنظمة الخاصة البيانات حماية

 السلطات متطلبات مع وتكييفها بإنتظام ومراجعتها
ي  الفريق هبل من المعنية القضائية

 لمنظمة القانونن
ن  وتجمع العالمية، فريدة  البيانات حماية معايير  بير

ن  العراهية  لحماية العامة واللوائح الخصوصية وهوانير
ي  البيانات
ن
ي  االتحاد ف  . (EU GDPR) األورونر

 
بمجرد اإلنتهاء من األهسام المذكورة أعاله وإرفاق 

تضمن منظمة  المستندات المطلوبة حسب األصول
ي 
ن
ن الذين هدموا ف فريدة العالمية الناجيات والناجيير
المنظمة عىل حصول نسخة من جميع المعلومات، 
نت ويت  إنشاء رمز  بمجرد تقدي  الطلب عير اإلنير

لذي يت  منحه للناجية بحيث يمكن التطبيق )كود(، وا
ي أي وهت ومرحلة 

ن
لها التحقق من تقدم الطلب بنفسها ف

من العملية، حيث توفر البوابة معلومات حول حالة 
ا. 
ً
 الطلب ايض

 
 (،FGOالعالمية )بعد تقدي  الطلب، تزود منظمة فريدة 

ي و  ات حول الخطوات التالية للعملية،الناجية بمعلوم
النر

بمجرد أن يت  إستالم الطلب من هبل سكرتارية  هي 
ويقومون  (،IDSA)المديرية العامة لشؤون الناجيات 

بمراجعته للتأكد من إكتماله والتواصل مع مقدم الطلب 
عير ره  الهاتف المقدم، وبمجرد إكتمال الطلب أو عند 
التقدي ، يكون أمام المديرية العامة لشؤون الناجيات 

 و هبوله. يوًما لرفضه أ ٩٠
 

هذه المعلومات متاحة كتابًيا من خالل البوابة 
ونية هبل تقدي  الطلب، ولكن تت  طباعتها من  اإللكير

ومناهشتها مع  (،FGO)هبل منظمة فريدة العالمية
ا حنر تتاح للناجية الفرصة لطرح األسئلة. 

ً
 الناجية أيض

 
 عىل عملية التقديم (Feedbackردود االفعال )آليات 

 

إلرشادات الفنية المذكورة أعاله هي نتيجة لعملية ا
ن  الناجياتشاملة وتشاورية كان فيها  هادة ومشاركير

، تجمع منظمة فريدة العالمية  ن (، FGO)ومساهمير
عىل كل من تطبيق هانون الناجيات  الناجياتتعليقات 

وعمليات الدع ، و يت  اإلبالغ عنها بعد ذلك داخل 
ن منظمات و  المنظمة ي تدع  بير

ي النر
المجتمع المدنن

ي عملية تقدي  الطلبات والجهات الحكومية  الناجيات
ن
ف

 ذات الصلة، وخاصة المديرية العامة لشؤون الناجيات
(IDSA) .  ي تقودها

تعتير آليات ردود األفعال النر
ي  الناجيات

ن
ذات أهمية هصوى بالنسبة للتعويضات ف

لة سهإطار هانون الناجيات اإليزيديات لتكون متاحة و 
لتلبية إحتياجاته  ومطالبه  )انظر  للناجياتالوصول 
 (. ٣الشكل 

 
يهدف هذا القس  األخير من الفصل الثالث إل تقدي  
ن  توصيات وحلول ألصحاب المصلحة الحكوميير
ي داخل العراق وخارجه حول كيفية 

والمجتمع المدنن
ن تعليقات وردود أفعال الناجيات ي بشكٍل شام تضمير

ن
ل ف

ن تنفيذ  هانون الناجيات اإليزيديات وكيف يمكن  تحسير
التغلب عىل التحديات الحالية، وتهدف منظمة فريدة 

إل تطبيق فكرة المستند الخي القابل  (،FGOالعالمية )
 بحيث يمكن أن تؤدي ردود االفعال والتكييف للتحديث

عىل وجه الخصوص  و التعليقات الواردة من الناجيات
ن والتكي ف لتوفير أساس جيد يإل مزيد من التحسير

 للمساعدة بشكٍل خاص حسب الحاجة او بشكٍل فردي. 
 

ا (، IDSA)بدأت المديرية العامة لشؤون الناجيات 
ً
جهود

ن ومع فاع تعاونية مستمرة مع منظمة فريدة العالمية  لير
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ي يعملون جنًبا إل جنب مع
ي المجتمع المدنن

ن
 آخرين ف

إلزالة  (،IDSA) المديرية العامة لشؤون الناجيات
ي تمنع وصول 

ن إل حقوهه الناجياتالعوائق النر
بموجب هانون الناجيات اإليزيديات، ويت  تسهيل تبادل 
ي 
ن
ي ف

ات والمعلومات عىل مستوى المجتمع المدنن الخير
( ، C4JRإطار تحالف من أجل التعويضات العادلة )

ي مختلف منظمات المجتمع 
والذي من خالله تلتفر

ي الداعمة 
وي  هدف هذا التحالف إل  اتللناجيالمدنن

( متمحور M&Eإنشاء نظام هوي للمراهبة والتقيي  )
من أجل تنفيذ هانون الناجيات بالدرجة األساس حول 
 الناجيات اإليزيديات . 

 
ومن خالل هذه الفرص  (،FGOالعالمية )منظمة فريدة 

ارتأت للحصول عىل ردود أفعال وتعليقات مكثفة ليت  
المديرية العامة لشؤون الناجيات  تبادلها ومشاركتها مع

(IDSA،)  ،ي بشكل مستمر
وشبكات المجتمع المدنن

التحديات  (،FGOالعالمية )وشاركت منظمة فريدة 
ي تعلمناها بناًء عىل نظام الرصد والتقيي  

والدروس النر
الذي تقوده الناجيات ، ويتضمن ذلك التحديات التقنية 
ن بالقانون  ي تواجهها الناجيات اإليزيديات والمشمولير

النر
ي ضوء النهج المراعي للعمر 

ن
النوع و أثناء عملية التقدي ، ف

 (،FGO)الميةالذي تتبعه منظمة فريدة الع اإلجتماعي 
ا تحديات خاصة تواجهها الناجيات

ً
 يشمل هذا أيض
. بسبب عمره    ونوعه  اإلجتماعي

 
 الحصول عىل الوثائق الكافية

 

ي الرئيسي الذي يواجه الناجيات ، والذي له 
التحدي الفنن

(، وهو ٤تداعيات نفسية وإجتماعية )انظر الفصل 

الحصول عىل الوثائق الكافية إلكمال القس  الرابع من 
نتع يقية األوراق التحق. ملية تقدي  الطلبات عير اإلنير

ي ذلك القضايا الجارية أو غير الصادرة من المحكمة، 
ن
بما ف

ي ُيطلب من 
ن المستندات النر المكتملة وهي من بير

 نإلثبات وضعه نتقديمها مع طلبه الناجيات
 . بموجب هانون الناجيات اإليزيديات نوإستحقاهه

ي  
ن
ي ف

ي المجتمع المدنن
ن
ي إجتماع مع الجهات الفاعلة ف

ن
ف

، أهر المدير العام للمديرية العامة لشؤون ٢٠٢٢نوفمير 
ي الحصول عىل  (،IDSA) الناجيات

ن
بالتحدي المتمثل ف

األوراق التحقيقية من المحاك  الالزمة للتطبيق ويتطلب 
الحصول عىل مثل هذه الوثائق مثول الناجيات أمام 

تح ل  تو المحكمة مع أدلة عىل الجرائ  المرتكبة ضدهن 
ن للقيام بذلك، فعىل  الفرصة لجميع الناجيات والناجيير

ادروا الذين غ الناجياتمن سبيل المثال ل  يمثل العديد 
العراق أمام أي محكمة عراهية هبل المغادرة، باإلضافة 

خسر العديد من الناجيات ، وخاصة من تإل أنه 
ن عىل سالمته   كمان والمسيحيير

مجتمعات الشبك والير
ي اإلجراءات القضائية ليثبتوا أنه  ناجيات 

ن
إذا شاركوا ف

لمحكمة ذات ومع أن األوراق التحقيقية الصادرة من ا
ة لعملية مراجعة الطلب إل أن واعتباًرا من  أهمية كبير

لها العل   (،FGO)، منظمة فريدة العالمية٢٠٢٣يناير 
ي تمت الموافقة عليها 

ي  إل اآلن هي  بأن الطلبات النر
النر

 تضمنت األوراق التحقيقة من المحكمة فقط. 
 

ي العراق هناك حاجة  للناجياتبالنسبة 
ن
الذين يعيشون ف

ماسة إل حلول تقنية طارئة لتمكينه  من اإلثبات بشكٍل 
ي عىل أنه  ناجيات يشمله  القانون، تشجع 

هانونن
العامة لشؤون  المديرية ،العالميةمنظمة فريدة 

ن إجراءات بسيطة  الناجيات عىل العمل من أجل تمكير

الناجيات

FGO

CSN/ 
C4JR

Host 
Gov

GoG/ 
ISDA

ردود االفعال 
مالحظات و 

ات تبنن الناجي
بشكل مبارسر  منها 

 العملإجراءات 
القياسية وآليات 
الدع  الخاصة 

 منظمة فريدةب
 العالمية

ها من   )وغير
منظمات 

 ) ي
 المجتمع المدنن

ي بقيادة الناجيات ( آليات ردود االفعال مع الحكومات والمجتمع3شكل )
المدن   

ردود االفعال 
مالحظات و 

 بها  يت ات الناجي
بشكل مبارسر 

اعالم تنفيذ هانون 
الناجيات 
االيزيديات 

يصها وتخص
 حسب الحاجة 

ردود االفعال 
والتغذية العكسية 
ة تبلغ هانون  مبارسر

الناجيات 
اإليزيديات حسب 
االحتياجات 
الفردية وتنفيذ 

  القانون
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ي 
ورسيعة ورسمية، كما ندعوا منظمات المجتمع المدنن

ي الحصول 
ن
إل دع  الناجيات داخل العراق وخارجه ف

عىل األوراق التحقيقية من المحاك  بالتأكيد ويجب أن 
ي توفير معايير أدلة مبسطة 

ر
ُيطلب من القضاء العراف

راق ل أو إالحاجة  عنويمكن الوصول إليها تكون البديل 
الية هانونية ع، ألن هذا يمثل عتبة قيةالتحقي المحكمة

عىل سبيل المثال، هد تنظر اللجنة . عىل كاهل الناجيات
ي تقدي  تنازل للناجيات الذين يقدمون مستندات وأدلة  

ن
ف

كافية من مصادر أخرى ومثل المصادر األخرى المدرجة 
ي القس  الرابع من الطلب مما يقلل من الحاجة إل 

ن
ف

ي الللناجيات من الحل إجراءات المحكمة كجزء 
لوانر

ح منظمة فريدة العالمية. خارج العراقيعشن   تقير
(FGO،)  ي أن

اف  الناجيات اللوانر عل بالف بهنت  اإلعير
من هبل مؤسسات أو محاك  الحكومات المضيفة يجب 
أن يكونوا هادرين عىل إستخدام هذه الوثائق لدع  

ات دمطالبه  القانونية باألهلية، وهد يشمل ذلك الشها
امج اإلنسانية  المقدمة كجزء من طلبات اللجوء أو الير
اليا وأماكن أخرى، أو وثائق  ي ألمانيا وكندا وأسير

ن
الخاصة ف

ي دعت 
المحكمة من الجهات القانونية خارج العراق النر

ي حالة موافقة اللجنة عىل هذا 
ن
إل مبدأ هضاء دولي ف

ي تقدي  
الخيار، ويجب عىل منظمات المجتمع المدنن

ي الحصول عىل الوثائق ذات الصلة والمصادهة الد
ن
ع  ف

عليها وترجمتها خارج العراق وتحرص منظمة فريدة 
ية العامة العالمية عىل مواصلة مشاركتها مع المدير 

المشكلة لتعزيز الوصول  واللجنة لشؤون الناجيات
العابر للدول إل الموارد القضائية، ألن هذه مسألة ذات 

 أولوية عالية. 
 
 طلبات من خارج العراقال

 

ي يناير 
، كان من الممكن إرسال ٢٠٢٣حنر كانون الثانن

رموز التحقق إل أرهام الهواتف العراهية فقط، ومنذ  
ي 
، يت  تجربة تقدي  الطلبات ألرهام ٢٠٢٣كانون الثانن

الهواتف خارج العراق، ومن المؤمل أنه سيكون من 
غض ت بالممكن هريًبا لجميع الناجيات تقدي  الطلبا

النظر عن بلد إهامته ، فقد ت  بالفعل التغلب عىل أحد 
ن الذين  ي تواجهها الناجيات والناجيير

التحديات النر
ي الحصول عىل التعويضات 

ن
يعيشون خارج العراق ف

 Urبموجب هانون الناجيات اإليزيديات من خالل بوابة 
ونية يرها عن تقد تعرب منظمة فريدة العالمية . اإللكير
غلبت قد تفالمديرية العامة لشؤون الناجيات  العميق إل

ي القصير ونظًرا 
ي مثل هذا اإلطار الزمنن

ن
عىل هذه العقبة ف

ن الذين يعيشون خارج  ألن معظ  الناجيات والناجيير
العراق ل  يكن لديه  إمكانية الوصول إل عملية التقدي  
ي وهت كتابة هذا الدليل اإلرشادي، فإن التحديات 

ن
ف

ة ل  تتحقق بعد وستكون جزًءا من التقنية المحدد
ن إجراء المزيد  و  نسخة محدثة من هذا الدليل  سيتعير

ونية  من التعديالت الفنية الطفيفة عىل اإلستمارة اإللكير
ن  نت، عىل سبيل المثال السماح للمتقدمير عير االنير

 كن اإلهامة الحالية خارج العراق. بأختيار أما 
 

ول الطلبات للحص وهد أدت القيود السابقة عىل تقدي 
عىل تعويضات بموجب هانون الناجيات اإليزيديات من 
ن إل  خارج العراق إل دفع بعض الناجيات والناجيير

للعراق من أجل تقدي  طلباته ، مما أثار مخاوف  السفر 
بشأن إتاحة وإمكانية الوصول، نظًرا للتكاليف المالية 

د ه والنفسية اإلجتماعية لمثل هذا السفر باإلضافة
تحديات إضافية فيما من خارج العراق  تواجه الناجيات

يتعلق باإلهامة وصفة اللجوء والضمان اإلجتماعي وحالة 
، وتدرك منظمة فريدة  ن الصخي د وجو العالمية التأمير

ي 
ن
ي ألمانيا يواجهون هطع شديد ف

ن
ن ف ناجيات وناجيير

ن الصخي  تغطية تكاليف الضمان اإلجتماعي والتأمير
افروا إل العراق، لذا تدعو منظمة الخاص به  كلما س

جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة إل  فريدة العالمية 
ي تواجهها 

 للوصول إل الناجياتتخفيف العبء النر
 . حقوهه  بموجب هانون الناجيات اإليزيديات

 

 المية العباالضافة إل ماذكر أعاله تعتقد منظمة فريدة 
ادرة عن ريفية الصأن السماح بتقدي  وثائق الهويات التع

ن أن العديد  ي حير
ن
سلطات خارج العراق سيسهل العملية ف

الذين يعيشون خارج العراق هد ال يكون  الناجياتمن 
لديه  أوراق تعريفية تبوثية للهوية سارية المفعول صادر 
عن الحكومة العراهية، فقد يكون لديه  وثائق بديلة 
تؤكد هويته  وجنسيته  العراهية، كمل إن إنشاء آليات 

 الناجيات ،مناسبة ومالئمة مع المديرية العامة لشؤون 
ذات الصلة، والمؤسسات  والسفارات العراهية

الحكومية هي بالتالي أحد األولويات الرئيسية لمنظمة 
 . العالميةفريدة 

 

هناك هلق آخر تمت مشاركته من هبل الناجيات 
ي يعشن خارج العراق بخصوص 

اإليزيديات اللوانر
ي 
ن
المتطلبات الرسمية لعملية تقدي  الطلبات للقارصين ف

 حجة الوصايا من ولي أمر الطفل 
ن )الوالد أو الوالدة، حير

ي إطار القس  األول 
ن
(، مطلوب ف ي

ر
بموجب القانون العراف

جزء)ب( من عملية تقدي  الطلب، فإن هذا يمثل مشكلة 
ي تعرضن لإلنفصال األرسي

وجب ، بمللناجيات اللوانر
وع  (، من حكومة والية بادن  SQPالخاص )الكوتا  مشر

ك ) ء الشائع أن يبفر آبا  حيث كان من(، BWفوتمبير
ي 
ن
ي العراق بينما يعيش األطفال وأمهاته  ف

ن
األطفال ف

، هد التتمكن األمهات من الحصول عىل  ألمانيا وبالتالي
ي ألمانيا 

ن
مثل هذه األوراق الثبوتية )حجة الوصايا( ف

، فهناك حاجة إل  ي
ر
اف بها بموجب القانون العراف واألعير

الحوار عابر للحدود لتطوير الحلول وتعزيز شبكات 
( واألرس المنفصلة. الدع   ن ن دولًيا )الالجئيير  للنازحير
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ي تحول دون الحصول عىل 
أما فيما يتعلق بالعوائق النر

ي ألمانيا وبلدان أخرى 
ن
تعويض للناجيات الذين يعيشون ف

والذين يتلقون الخدمات اإلجتماعية وضمانات الرعاية 
(، فليس من  ن الصخي ي ذلك التأمير

ن
اإلجتماعية )بما ف
ي التعويضات سيؤثر عىل الواضح بعد ما 

إذا كان تلفر
أهليته  للحصول عىل خدمات الرعاية اإلجتماعية، كما 
ن  أن الخوف من فقدان الدع  اإلجتماعي وخاصة التأمير

عن المطالبة الناجيات الصخي من شأنه أن يحيد 
ي التعويضات، ويتعارض مع الغرض من برامج 

ن
بحقهن ف

د   يت  تحديالدع  اإلجتماعي والتعويضات، كما أنه ل
ي للدخل الذي ت  الحصول عليه كجزء من  ينر

الوضع الضن
ائب  ي فرض رصن

التعويضات ومن باب العدالة، ال ينبىعن
ع بعد من  عىل مدفوعات التعويضات، لكن هذا ل  يشر
ي 
ن
هبل الحكومات المضيفة المعنية عىل سبيل المثال ف
ألمانيا وتمثل هاتان النقطتان الماليتان تحدًيا تقنًيا 

نونًيا وأخالهًيا، وتتطلبان إجراًء رسيًعا من حكومة وها
العراق، و المديرية العامة لشؤون الناجيات  والحكومات 

اجيات النالمضيفة المعنية لضمان أنه بمجرد أن تتمكن 
ي يعشن خارج العراق من الوصول إل  اإليزيديات

اللوانر
ن عليه  االنتفاع من كامل  عملية التقدي  وسيتعير

 حقوهه . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمل بتعاون وثيق مع المديرية العامة لشؤون الناجيات 
 ) من الحكومات المضيفةوالحكومة العراهية والعديد 

 العالهة( عىل سبيل المثال السلطات األلمانية ذات 
ن  والناجيات ي دول مثل ألمانيا والناجيير

ن
الذين يعيشون ف

اليا، فإن منظمة فريدة العالمية   ،وفرنسا وكندا وأسير
ي تواجه 

متفائلة بأنه يمكن التغلب عىل التحديات النر
خارج العراق بحيث يت  ضمان الوصول إل  الناجيات

 ٨ره  حقوهه  بموجب هانون الناجيات اإليزيديات 
 .  ٢٠٢١لسنة 
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 اجيي   والن جتماعية حول تقديم الطلبات للناجياتإل رشادات النفسية واإل.ا٤

 اإليزيديات بموجب قانون الناجيات 

حج  المعاناة  (،FGOالعالمية )تىعي منظمة فريدة 

ي مر بها 
، وعند ملء اإلستمارة الناجياتالنفسية النر

يواجهه  تحدي نفسي يكاد يكون مستحيل األجتياز 

ة تنظي   وهو إعادة ذكريات األرس المريرة خالل فير

،داعش  ي مما يسبب له  انتكاسة نفسية عميقة  اإلرهانر

ا للفراد الذين يعانون من أضطراب ما بعد 
ً
وتحديد

الصدمة، وبالتالي يمكن إعتبار عملية تقدي  الطلبات 

ا 
ً
، وهذا ينطبق ايض بمثابة محفز إلستدعاء األل  النفسي

عىل األسئلة المتعلقة بالعنف الذي تعرضن له الناجيات 

، فعىل سبيل المثال السؤال الخاص بإدراج جميع 

ي تعرض لها 
إنتهاكات حقوق اإلنسان والجرائ  النر

ي تشير بشكٍل غير مبارسر إل 
الناجيات، واألسئلة النر

ن له الناجيات ويمكنها ان تكون العنف الذي تعرض

مؤثًرا للناجيات وعىل سبيل المثال عندما يطرح  مصدًرا 

ي 
ن
جز فيها الناجيات ف

ُ
ي احت

سؤال عن جميع األماكن النر

األرس وتعرضوا للجرائ  فيها أو السؤال لوصف طرق 

هروب  هن، وأسئلة الحصول عىل أو تقدي  الوثائق 

األوراق المدعومة ذات الصلة )عىل سبيل المثال 

من المحتمل أن تعيد  جميعها التحقيقية من المحاك (، 

ي حد ذاتها،
ن
ي الصدمات من  الصدمة ف

ا هد تأنر ً و أخير

ي ت  فيها فتح مكاتب
شؤون المديرية العامة ل المناطق النر

ي يعشن ال أما بالنسبة للناجياتو ، الناجيات
ارج خالنر

  . العودة إل العراق اعادة الصدمة عند يشمل هد  العراق
  

ا مالئمة وبما يتناسب 
ً
من أجل أن تكون المساعدة حق

مع إحتياجات الناجيات وممكنة الوصول إليها، ويجب 

أن تؤخذ بنظر اإلعتبار اإلحتياجات النفسية 

ي جميع مراحل عملية 
ن
واإلجتماعية ورغبات الناجيات ف

 التقدي ، لهذا الغرض طورت منظمة فريدة العالمية

(FGO،) الصحة النفسية والدع  بروتوكول خاص ب

ثالثة أنواع متكون من (،  MHPSSالنفسي واإلجتماعي ) 

من األستجابات وضمنت التجارب السابقة الناجحة 

ي إجراءات 
ن
ة عمل هياسيالللدع  النفسي واإلجتماعي ف

(SOP ات الفنية والنفسية ن الخير (، ومن خالل الجمع بير

اإلجتماعية بغية تسهيل وصول الناجيات إل 

ي 
 (،FGO) تهدف منظمة فريدة العالمية التعويضات النر

إل تقدي  أفضل دع  ممكن للناجيات طوال عملية 

تقدي  الطلبات، وهذا يشمل التبادل المستمر 

ات بشأن األعتبارات النفسية  للمعلومات والخير

واإلجتماعية وردود األفعال المبنية عىل أساس الصحة 

(، مع MHPSS) النفسية والدع  النفسي اإلجتماعي 

كاء  (،IDSA)المديرية العامة لشؤون الناجيات  والشر

ي )المنظمات االنسانية( 
اآلخرين من المجتمع المدنن

ن الوصول ي تحسير
ن
إل برامج التعويضات  سعيا ف

 للناجيات. 
  

 وبناًء عىل ما ت  ذكره فإن الغرض من هذا الفصل هو 

(، الخاص MHPSS)إعطاء رؤوية شاملة حول بروتوكول

ي  ،منظمة فريدة العالميةب
ن
ن ف وتقدي  إرشادات للعاملير

ه  ممن وأفراد األرسة وغير االنسانية إدارة الحاالت 

 يقدمون المساعدة للناجيات
ً
تدابير الرعاية  ، شامل

( لضمان العناية والرفاهية Self-careالذاتية )

(، وت  تطوير هذا Well-beingالشخصية للجميع )

واإلجتماعي من هبل منظمة الدليل اإلرشادي النفسي 

ي العراق عام (،FGO)فريدة العالمية 
ن
وبناًء عىل  ٢٠٢٢ف

 
ن
تجربة تقدي  الدع  النفسي واإلجتماعي وبشكٍل يتالف

ملية عاثناء إعادة الصدمات النفسية إل ذاكرة الناجيات 

وتوكول المستخدم من هبل منظمة . تقدي  الطلبات الير

ي الشكل  (،FGO)فريدة العالمية 
ن
هو (، ٤)الملخص ف

نتيجة لعملية شاملة وتشاورية كانت فيها الناجيات هادة 

ن ولذلك فهي مصممة لتلبية  ن ومساهمير ومشاركير

مراعاة الفروق إحتياجات وتفضيالت الناجيات مع 

  الفردية. 
  

ونظًرا ألن عملية تقدي  الطلبات ل  تكن متوفرة خارج 
العراق خالل وهت كتابة هذا الدليل، فقد ت  تنفيذ 
آليات الصحة النفسية والدع  النفسي اإلجتماعي أدناه 
ي العراق فقط، ومع ذلك ت  األخذ بنظر اإلعتبار بشكٍل  

ن
ف

ي يعشنكبير اإلحتياجات المحددة للناجيات 
ارج خ اللوانر

الناجيات مع  ةبالفعل من خالل اإلستشار  العراق
ي فريق منظمة فريدة العالمية  اإليزيديات

ن
تمع والمج ف

اليا وكندا، وهذا  ي ألمانيا وفرنسا وأسير
ن
خارج العراق ف

يشمل آليات اإلحالة الممكنة والمصممة حسب الحاجة 
ي البلدان المضيفة للناجيات ، وسيت  إصدار نسخة

ن
 ف
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جرد ت  تجربة هذه المناهج محدثة من هذا الدليل بم
ات الالزمة.   خارج العراق وبعد إكتساب الخير

  

 

 

ويوضح هذا الفصل الجوانب النفسية واإلجتماعية 

ي ثالثة أجزاء،
ن
ي تقدي  الطلبات ف

ن
  لعمل دع  ف

ً
ح  أول يشر

ي هذا الجزء بروتوكول )
ن
(، الخاص بمنظمة MHPSSف

ي جميع  (،FGOالعالمية )فريدة 
ن
بشكٍل عام وتنفيذه ف

مراحل عملية تقدي  الطلبات لقانون الناجيات 

ا 
ً
اإليزيديات، عىل أمل أن يكون هذا مصدًرا مفيد

ي تنوي االنضمام 
ي النر

ي المجتمع المدنن
ن
للجهات الفاعلة ف

ي دع  الناجيات (، FGO) إل منظمة فريدة العالمية
ن
ف

 ، ونسلط الضوء عىل مدىاتتقدي  الطلب إستمارةبملء 

ي تواجهها 
الحالة النفسية والتحديات ذات الصلة النر

الذين يعيشون داخل العراق وخارجه أثناء  الناجيات

آليات ردود األفعال  عملية تقدي  الطلبات لتعزيز 

(Feedback الخاصة بنا مع المديرية العامة ،)لشؤون 

وتبادلنا مع أصحاب المصلحة  (،IDSA)الناجيات

ي النهاية هذا الدليل 
ن
، وف ي

ي المجتمع المدنن
ن
اآلخرين ف

يقدم نظرة عامة عىل آليات الصحة النفسية والدع  

( المستخدمة من ِهبل MHPSSالنفسي اإلجتماعي )

من حيث آلية نظير إل (، FGO)منظمة فريدة العالمية 

لإلسعاف النفسي األولي ( peer-to-peer) نظير 

(PFA( وآلية اإلحالة، ونهج العناية بالذات ،)staff 

wellbeing . ن  ( للموظفير

 

 

الطلبات المستندة عىل الصحة  تقديمعملية 

 (MHPSS) واإلجتماعي والدعم النفسي  النفسية
 

وتوكول النفسي اإلجتماعي الخاص بمنظمة فريدة  الير

للصحة  مختلفةمستوج من مناهج (، FGO)العالمية 

ي يعتمد 
، والنر النفسية والدع  النفسي اإلجتماعي

تطبيقها بناًء عىل إحتياجات الناجيات ورغباتهن، وعليه 

فإن ما يىلي هو مجموعة من األساليب والطرق 

 عىل ،منظمة الوالممارسات والتجارب الناجحة، وتؤكد 

ا 
ً
أن هذا الدليل هو مستند هابل للتغيير والتحديث اعتماد

بما  هتطوير و  هتحسينويمكن الناجيات الحظات معىل 

 إحتياجات الناجيات.  يتالئ  مع

 

عىل عنارص  (،FGO)يعتمد نهج منظمة فريدة العالمية

وبقيادة   ومرتكز عىل الناجياتالمساعدة الذاتية 

يات دع  الناجوالذي يت  من خالله الناجيات 

ي  اجياتوللنبالمعلومات والمشورة، 
ن
دى نوع ومالقرار ف

د هالدع  الذي يريدونه ويحتاجونه، عىل سبيل المثال، 

او هد يحتاجون ال بحجز موعد يحتاجون فقط 

 التابع للمنظمة MHPSS)نظرة عامة حول آاليات واجراءات العمل القياسية ل  4شكل 

اجرأت العمل القياسية    

MHPSS 

التركيز على الناجيات -1
 والقيادة للناجيات

استشارة مستنيرة بنوع -2

 الصدمات

والموافقة الموضوعية -3

 والملكية

بيئة صديقة ومساحات -4

 امنة

مراعاة التنوع االجتماعي -5
ومتعدد اللغات وقليل 

 الضرر

مبنية على اساس الجندر -6

 والعمر

الدعم النفسي األولي

نظام االحالة

العناية الذاتية 
ورفاهية الموظفين

ل
الفعا

ردود ا
ت المتابعة و 

 آليا
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ورية مثل اإلجراءات أو تزويده  ب المعلومات الضن

وه  انفسه  يقومون المصطلحات لملء الطلبات 

دع  ملء نموذج الطلب بالكامل،  أو بتعبئة الطلبات 

ويتضمن ذلك معلومات وإرشادات شاملة حول عملية 

ي يجب تقديمها 
التقدي  وما هي المعلومات والوثائق النر

بطريقة تتجنب استفزاز الصدمات النفسية مع 

اتيجيات ومهارات التواصل واألستماع، ويتعلق ما ا سير

عىل  ةيىلي بشكٍل أساسي بالدع  مع التطبيقات الكامل

الرغ  من أنه ينطبق بالطبع عىل أي شكل آخر من 

ي إطار تطبيقات 
ن
هانون  أشكال المساعدة المقدمة ف

 . الناجيات االيزيديات 

 
 حسب االحتياجات الفردية مناسبة تقديم مساعدة 

 
بالطرق المناسبة والموارد المعلومات يضمن توفير 

ر  ملية عالناجيات عىل ملكية التأكيد عىل القليلة الضن

 تجنب الضيق وإنعدام األمنوبالتالي تقدي  الطلبات 

من خالل األستخدام المناسب للغة ووسائل لهن. 

يمكن إزالة الحواجز التقنية  اإلتصال والتكنولوجيا 

موجب )تقدي  الطلبات( ب والنفسية اإلجتماعية لتطبيق

ي ضوء نهج منظمة فريدة العالميةالقانون. 
ن
عدد متال ف

ي المنظمة  صل الموظفون يتوا، 21اللغات
ن
 مع الناجيةف

ي تعتير بالنسبة لمعظ  الناجيبلغتها األم وا
ت النر

 -)الكردية )باالخص من المكون االيزيدي( هي 

ن الذين يدعمون ا لكرمانجية(، غير إن جميع الموظفير

ي تقدي  الطلبات لناجيا
ن
يجيدون اللغة العربية ات ف

ي بطالهة
ن الذي مةالمنظ ، وعالوة عىل ذلك، فإن موظفن

خارج العراق يجيدون اللغة الرسمية ات يدعمون الناجي

ي المانيا، 
ن
للبلدان المضيفة بطالهة، عىل سبيل المثال ف

وكذلك ات الناجيتعد اللغة عامل مه  للتواصل مع 

  . التقدي ستمارةوفه  الوثائق ذات الصلة إل لمراجعة 

 
الذين يقدمون  (،FGOالعالمية )موظفون منظمة فريدة 

ي تقدي  الطلبات للناجيات ه  نظائر  المساعدة
ن
ف

ن انفسه  ام  لمقدمي الطلب نفسه  بحك  ان الموظفير

 او ممن له  نفسمن ضمن زمالئه  من الناجيات 

كة مع الناجيات  ات المشير الخلفية المعيشية والخير

 نيكو  فه  وجهات نظر الناجيات وبالتالي ان عملية 

                                                      
منظمة فريدة العالمية تطبق النهج المتعدد اللغات عير كافة وسائل  21 

ي الفصل الثالث 
ن
ي   –التواصل وكا ت  توضيحها ف

ن
ملحق  كافة التفاصيل ف

 الهوامش والمصادر

وهذا بدوره يخفف العبء عىل  بشكٍل سهل وبديهي 

ن يق الناجيات  ح مواهفهمحير  . ليمةاأل نوتجارب  ه نن بشر

ن عىل عكس  ي حير
ن
ي مواهف أخرىتماما ذلك من  وف

ن
 وف

 هد يشعرون أنه ال يت  اإلستماع غير الذي ت  ذكره اعاله

ن مقدم  إليه  بالشكل المطلوب، ووجود عالهة ثقة بير

ن يؤدي إل خلق ديناميكية وجو تشعر  الطلب والموظفير

 نبالقدرة عىل الحديث عن تجارب  ه فيه الناجيات

  .  نالمؤلمة والجرائ  المرتكبة ضده

  

ي موظفون وال
ن
ذين ال، منظمة فريدة العالمية العاملون ف

ي ملء طلبات التقدي  
ن
يقومون بمساعدة الناجيات ف

إل هصص مأساوية حيث يستمعون ال يتعرضون ايضا 

ن عله  يشعرون بالحز تجهصًصا تؤثر عىل عواطفه  و 

ن  ي منظمتنا هريبير
نحن فمن المجتمع،  السيما أن موظفن

ي نفس البيئة ونشارك
ن
ي والل الناجيات نعيش ف

ن
غة ف

ق منظمة فريدة بالنسبة ألعضاء فري. والتاري    خ

الذين ه  أنفسه  ناجيات إيزيديات أو  (،FGO)العالمية

ن  ن  ناجيير  هناك إحتمال إكير انه  هد يتعرضوا إلإيزيديير

جاع الصدمات النفسية،  ي المناسير
ن
ظمة وبالتالي ارتأينا ف

 (FGOالعالمية )إجراءات منظمة فريدة  ال مراعاة

صحة النفسية والدع  النفسي اإلجتماعي الالخاصة ب

ي نظر األعتبار )انظر القس  و 
ن
ن ف عناية ورفاهية الموظفير

 من هذا الفصل(.  ٣

 

 والثقة تواصلالصلة بناء 
 

ية العالممنظمة فريدة  تؤكد صلة تواصل وثقة لبناء 

(FGO،)  واحد  مع موظف تواصلناجية لكل تكون أن

ن  ي المنظمة أو اثنير
ال أكير طوال عملية تقدي   من موظفن

وحماية البيانات  مراعاة خصوصية ألهميةالطلب 

 .  نبهالخاصة 

 

ي العملية إال عند 
ن
حيث اليشارك الموظفون اآلخرون ف

ورة والحاجة الملحة لتكملة تقدي  الطلب، ألسباب  الضن

،  Urتتعلق بمشاركة المعلومات والتسجيل عىل بوابة 

ية واحدة عىل األهل أو  ويت  إجراء مكالمة هاتفية تحضير

ي هبل الموع
لء د لممناهشة شخصية مع الموظف المعنن

ي هذه المحادثة، 
ن
ي عن الطلب، ف تسأل الناجية أو الناجر
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ي اإلعتبار طوال 
ن
ي يت  أخذها ف

إحتياجاته الخاصة، والنر

 عملية تقدي  الطلب. 

 
ي ا الفو يبدأ موظتامة من الناجيات  وبموافقة

ن
 منظمة ف

تدوين المالحظات مع أول اتصال للتأكد من أن 

الناجيات لن يضطروا إل التحدث عن هصصه  مراًرا 

وتكراًرا، وهذا يرجع بشكٍل خاص إل حقيقة أن العديد 

بالحاجة إل اإلدالء بشهاداتهن  يشعرنمن الناجيات 

ي بداية اتصالهن مع 
ن
ة ف والتحدث عن معاناتهن مبارسر

ن  ي المنظمة  الموظفير
ن
ي هذه المرحلة تؤكد منظمة ف

ن
، وف

ي  (،FGOالعالمية )فريدة 
ن
للناجيات أنهن يتحكمن ف

ي ي
ن شهاداتهن والمعلومات النر رغ   مشاركتها وعىل الرغير

من تشجيعهن عىل ملء جميع المعلومات اإللزامية 

ي 
ن
بالكامل لكن يوخذ الوضع النفسي واإلجتماعي ف

 وكأولوية.  اإلعتبار 

 

 ومساحة آمنة مناسبةبيئة 
 

ي ملء إستمارة الطلب لقانون  لغرض دع  الناجيات
ن
ف

نت حضورًيا  فر تو ، الناجيات اإليزيديات، عير اإلنير

للناجيات خياران وهما،  (،FGOالعالمية )منظمة فريدة 

ي الدع  ،إما زيارة مكاتب منظمة فريدة العالمية
 أو تلفر

من فريقنا المتنقل الذي يقوم بزيارات إل منازل 

حيث   بالناجيات أو األماكن الموثوهة والمالئمة للتقدي

عىل عوامل وهذا يعتمد يشعرن الناجيات باألمان، 

مثل حج  األرسة واألطفال باإلضافة إل عوامل  مختلفة

الحركة والتنقل واإلعاهة والصدمات النفسية ويجب إن 

 .  اتيشعرن الناجيات باألمان أثناء تقدي  الطلب

 

 
 

 

 

ي إذا هررت 
ي تلفر

ن
الناجيات ومقدمي الطلب أنه  يرغبون ف

ي مكاتب منظمة فريدة العالمية
ن
عناية إن الف،  المشورة ف

ي 
ن
والرعاية النفسية واإلجتماعية للناجيات تؤخذ ف

هيئة ت اإلعتبار عند تهيئة أجواء تقدي  الطلب، ويجب

ي ينتظرن فيها الناجيات 
أماكن التقدي  والمساحات النر

ِه )أي غرف اإلنتظار والمقابلة(، بشكٍل هبل الموعد وأثناء

مالئ  وبما يتيح للناجيات القدرة عىل التعبير عن 

ي مثل أماكن  تيب المكتنر أنفسهن، وهذا يشمل الير

الكراسي المريحة والمساحات المفتوحة، ألن الناجيات 

بحاجة إل فسحة وأماكن مريحة ذات خصوصية عالية 

الضيقة و درجات طوال عملية التقدي ، ألن المساحات 

الحرارة العالية تؤثر عىل هدرة الشخص عىل التفكير 

ي منظمة فريدة العالمية ت  
ن
بوضوح والتحدث بحرية، ف

ن ت  ترتيب  أخذ إستشارات من الناجيات اإليزيديات حير

حيب 2الصورة ) (: احدى المساحات المستخدمة من هبل منظمة فريدة العالمية الستقبال مقدمي الطلبات والير
    به  خالل عمليات تقدي  الطلبات

(: احدى المساحات المستخدمة من هبل 1الصورة )
    منظمة فريدة العالمية لتقدي  الطلبات واعطاء جلسات
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وتأثيث المكان بحيث تكون آمنة ومريحة وغير مؤذية 

وتراعي الجانب النفسي من القلق وأشكال مختلفة من 

ضطراب النفسي مثل إضطراب األماكن المغلقة و اإل 

(Nyctophobia باإلضافة إل ) مسببات الصدمات

 النفسية األخرى . 

 

من المعلوم إنه هد يؤدي الدخول إل مكان جديد أو 

ي منازل اآلخرين إل
ن
حيب ف الشعور بعدم األمان،  الير

بروتوكول خاص  ،لذلك وضعت منظمة فريدة العالمية

ي اول حديثللتقدي  والير 
ن
 حيب ويت  إبالغ الناجيات بِه ف

معهن عند تهيئة التسجيل واإلعداد لتقدي  الطلب، 

ويت  تطبيقه عندما تزور الناجيات مكاتب منظمة فريدة 

المصممة لتلبية هذه اإلحتياجات، وكأول العالمية 

مة  حيب بحفاوة بالناجيات وبطريقٍة محير تفاعل يت  الير

رفة إل الغن وإرشاده زيارتهن واإلستماع إل الغرض من

 إل أن نحيث ستعقد جلسة المشورة وندعوه الخاصة

بالراحة ويت  تقدي  ماء أو القهوة أو الشاي، ن يشعر 

، وبناًء عىل رغبات الناجيات ، نوذلك حسب ما يفضل

ن لهي ي غن ت  دعوة أفراد األرسة المرافقير
ن
رفة لإلنتظار ف

اإلنتظار وتزويده  بالمعلومات ويقدم له  الماء هناك، 

ي غرفة مخصصة بحضور 
ن
وتت  دعوة األطفال للعب ف

موظف من منظمة فريدة العالمية، بهذه الطريقة ويت  

ام خصوصية الناجية مع مراعاة إحتياجات أفراد  إحير

حيب  ي نفس الوهت، وب  هذه الوسيلة يت  الير
ن
األرسة ف

ن له  بال ناجيات وأفراد أرسه  أو األشخاص المرافقير

ام ويت  تزويده   نر حمريحة لبناء الثقة  ببيئةبأحير

مع  نوشهاداته نيشعروا باألمان لمشاركة هصصه

 . الموظف

 

ة الموافقةو الملكية    المستنن 
 

ي إطار سابق تعتير الخصوصية ذات أهمية 
ن
وكما نوهنا ف

ه  باألمان، وهذا مهصوى، السيما فيما يتعلق بالشعور 

ة البيانات وملكي عندما يتعلق األمر بالموافقة وحماية

 الخاصة .  نالناجيات لقصصه

المساعدة (، FGO)تقدم منظمة فريدة العالمية 

للناجيات بطرق مختلفة للحد من التحديات التقنية، 

وهذا يشمل التواصل الشخضي عير الرسائل ووسائل 

يع االلتفات إل أن جم التواصل الشي    ع والهاتف، ويجب

ونية مثل  أشكال االتصال وال سيما المنصات اإللكير

WhatsApp ي
، التوفر مستوى من حماية البيانات يفن

بمعايير منظمة فريدة العالمية، وبالتالي عىل الرغ  من 

تقدم للناجيات خيار التواصل عير النظام  المنظمةأن 

هذه عىل دراية ب نساسي المفضل لديه ، فإننا نجعلهاأل 

شة البدائل، والحصول عىل المخاوف األمنية، ومناه

ي هدًما، لذلك تكون للناجيات  نموافقته
عىل المضن

ي كيفية 
ن
مع منظمة فريدة  التواصلالقرار األخير ف

 . العالمية

  

ي  (،FGO)تدمج منظمة فريدة العالمية
ن
حماية البيانات ف
جميع جوانب إجراءات تقدي  المساعدة خالل تقدي  

، وهدفنا هو حماية المعلومات الحساسة من اتالطلب
ي 
ن
الشهة أو التسوية أو الضياع من خالل التحك  ف
ي ذلك 

ن
الوصول إل البيانات بجميع أشكالها، بما ف

ي 
ه، وتت  مشاركة المعلومات النر ي وغير

ونن التخزين اإللكير
من  (،FGO)مت مشاركتها مع منظمة فريدة العالميةت

هبل الناجيات داخل المنظمة عىل أساس الحاجة إل 
ي أن أعضاء الفريق يتبادلون الحد فقط المعرفة

، مما يعنن
 من المعلومات لحماية خصوصية مقدمي الطلب، 

األدنن
ي خزانات مقفلة اليمكن 

ن
ويت  تخزين المواد الورهية ف

ي المكتب، الوصول إليها إال 
ن
ن ف من خالل الموظفير

وعندما تت  مشاركة معلومات الناجيات مع المنظمات 
ذات الصلة والموثوق بها خارج منظمة فريدة 

، مثل المديرية العامة لشؤون الناجيات (FGO)العالمية
(IDSA،)  كاء آخرين بغرض اإلحالة، ويت  ذلك أو رسر

فقط بموافقة مبلغة من مقدم الطلب، من أجل 
ح هذه التدابير للناجيات كجزء من  المساءلة، كما يت  رسر

ا . 
ً
 عملية الموافقة المبلغة مسبق

  
ي ملء الطلبات من المه  هبل كل 

ن
عند دع  الناجيات ف

ء أن يت  إبالغ الناجيات بشكٍل شامل باإلج ي
، راءاتسر

 ( والحصولالناجيات )الشفهيةوأن يت  طلب موافقة 
ي كل خطوة من العملية، ويجب أن تتمكن 

ن
عليها ف

ي أي وهت، 
ن
ن من إلغاء موافقته  ف الناجيات والناجيير

ي أن يت  سؤال 
مراًرا وتكراًرا عما إذا   الناجياتوهذا يعنن

ي أخذ هسط من الراحة والسماح له  
ن
كانوا يرغبون ف

إذا كانوا سيستمرون، وه  عىل دراية بأنه بأختيار ما 
القرار يعود له ، وبنفس الحال يجب أن يكون للناجيات 
ن حق اإلمتالك الكامل عىل محتوى إستمارة  والناجيير
التقدي ، ويمكنه  إختيار السؤال الذي يجب اإلجابة 
ي يجب مشاركتها مع الشخص 

عليه والمعلومات النر
 تقدي  هذه الذي يدع  طلبه ، والموافقة عىل

 المعلومات مع الطلب . 
ي الموافقة الحرة 

ةوتعنن أنه يجب عىل  والمستنير
الوهت ن معرفة ما يوافقن عليه، وإعطائه الناجيات

ي خياراته
ن
كة أو مشار والشعور بالقدرة عىل ال نللنظر ف

ن، ومن ث  فإن الموافقة عدم المشاركة كما يفضل
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ا أن اللفظية مهمة طوال العملية، ولكن من الم
ً
ه  أيض

امة موافقته  الحرة الت ومقدمي الطلبات تعطي الناجيات
من خالل التوهيع عىل إستمارة الموافقة وأن تتلفر 

ا،  الناجيات
ً
جميع المعلومات الخاصة به  كتابًيا أيض

نهًجا يت  من (، FGO)لذلك تتبع منظمة فريدة العالمية 
ي يت  طل

ها بخالله الحصول عىل الموافقة الشفوية النر
 طوال عملية ملء إستمارة 

ً
من مقدمي الطلب اوًل

الطلب، وثانًيا يت  الحصول عىل موافقة خطية بموافقة 
ي نهاية المقابلة . 

ن
 تامة ف

  
ي هذا ال

ن
ن منظمة فريدة العالميةف ن ، سياق، تمير  بير

الموافقة الممنوحة ضمن إستمارة تقدي  الطلب عير 

نت   ،ميةالعالالموافقة الخاصة بمنظمة فريدة عن اإلنير

وبمجرد اإلنتهاء من مراجعة إستمارة الطلب وجميع 

وإجراء  المستندات المدعومة من هبل الناجيات

ات الال ؤكد ت، 22(٣، الفصل ٨زمة )انظر الخطوة التغيير

ي القس  
ن
ي بصحة المعلومات ف وتتعهد الناجية أو الناجر

 ت إل المديرية العامةاألخير من إستمارة تقدي  الطلبا

نت وأن المعلومات صحيحة  لشؤون الناجيات  عير اإلنير

ويوهع عىل اإلستمارة، وبعد ذلك يت  تجديد موافقة 

ي عىل إستمارة الموافقة الخاصة بمنظمة  الناجية أو الناجر

لدع  عملية تقدي  الطلبات ويطلب  ،فريدة العالمية

 لبنود منه  التوهيع عىل اإلستمارة بعد توضيح ا

ومناهشته معه ، ويمثل النموذج إهراًرا بأن الناجيات أو 

ن يفهمون ويوافقون عىل مشاركة منظمة فريدة  الناجيير

ي عملية تقدي  الطلب الخاصة به ، وأنه   ،العالمية 
ن
ف

يوافقون بحرية تامة عىل إستخدام معلوماته  وتخزينها 

ومشاركتها كجزء من العملية القانونية بموجب هانون 

فأما  (١) لناجيات اإليزيديات وذلك للغراض التالية،ا

مشاركة الطلبات أو إعادة المشاركة مع السلطات ذات 

ي ذلك تقدي  الطلب نيابة عنه ،   ،العالهة
ن
( ٢)بما ف

وللغراض ( ٣)(، M&Eوألغراض المراهبة والتقيي  )

ي هي أساًسا متعلقة بتقيي  وفه  إحتياجات 
اإلنسانية النر

 الناجيات

 

 الفردي حسب االحتياج  التواصلالتعاطف و 
 

 هي من صمي  نهجوالتعاطف اإلستماع واإلصغاء الجيد 

ونسىع إل تقدي  الخدمات  ،العالميةمنظمة فريدة 

                                                      
وك لمقدم الطلب بالطبع ليقرر منر وما إذا كان  22   سيقدماألمر مير

نت. ومن  تاجات الناجيث  ، بناًء عىل احتيا استمارة الطلب عير اإلنير
ي نموذجن ، يت  إبالغه نورغباته

ن
لب الط بأن المعلومات مخزنة بأمان ف

نت ويت  تشجيعه ي  عىل تخصيص نعير اإلنير
ن
 الوهت إلعادة النظر ف

 
ن
بشكٍل ويتناسب مع الجانب النفسي واإلجتماعي ويتالف

استفزاز الصدمات النفسية، حيث يت  تطبيق هذه 

ي جميع اإلتصاالت مع الناجيات نظًرا لوجود 
ن
المهارات ف

نقاط الضعف والتجارب المختلفة لمقدمي الطلب ويت  

تطبيقها بطريقة سلسلة ومالئمة للناجيات، تؤكد 

ن فئات، أنمنظمة فريدة العالمية  ن بير  ه اليوجد أي تميير

 .  اتمقدمي الطلب

ن بطريقٍة تراعي  وي  هدف نهجنا إل دع  جميع المؤهلير

ن الناجيات   الفروق الفردية بير
ً
ويشمل  ، والحساسة ثقافيا

ي تقر بحقوق الملكية 
ذلك مهارات األصغاء والتواصل النر

 اتااليزيدي الناجيات ن. وهصصه الفاداتهنللناجيات 

ي المجتمع اإليزيدي، وهد ن باأل يحظ
ن
ام والقبول ف حير

ي حمالت تحقيق العدالة اإلجتماعية 
ن
أصبحوا هادة ف

 منظمات نقد أسسلكافة افراد عوائله  والمجتمع، ول

ي وفتح
ي نبه الخاصة نأعماله نالمجتمع المدنن

ن
هذا  ، وف

عن  نأن يتحدثمن الناجيات يت  الطلب السياق، 

ي تعرض
ل من هب ، و لها  نإنتهاكات حقوق اإلنسان النر

ن  ن وغير الحكوميير  مختلف أصحاب المصلحة الحكوميير

ي حياته
ن
 العامة والخاصة، بناءً ن وأنظمة العدالة وكذلك ف

عالمية العىل هذه التجارب جميعها تعتمد منظمة فريدة 

(FGO،) ن والتطوير وليس نهج التعاطف وال تمكير

 .  نالشفقة عليه

  

ر  الذي لحق بهن عندما تتحدث الناجيات عن الضن

والذي يكون وهد وهع لربما ليس لمرة واحدة وأنما تكرر  

 أن هناك أسئلة يصعب 
ً
ا عليهن، فهذا يؤدي حقيقة ً كثير

يدة ة فر اإلجابة عليها بالنسبة للناجيات وتود منظم

نفسية ال أن تؤكد عىل إننا عىل دراية بالصدمات، العالمية

ي تالزم الناجيات جراء
 ذلك والضغوط النفسية النر

وبالتالي يت  إبالغ الناجيات بشكٍل شامل بالغرض من كل 

جزء من إستمارة الطلب وأن الملكية الكاملة تعود إل 

ن للناجي  . ون الناجياتالمديرية العامة لشؤ  ات كما إننا نبير

الطبيعة اإللزامية أو األختيارية للسئلة الواردة، حيث 

 نقول : 

قة من أجل ملء "اسمح لي أن أشكرك عىل منحك لي الث 

إستمارة الطلب الخاصة بك للمديرية العامة لشؤون 

الناجيات ، فأنا أتفه  وأعل  أن كل ما حصل معك هو 

ي  نمعلوماته
ن
ن ف ي ذلك. بالنسبة لبعض الناجي  وهت الحق ، إذا رغير

ن
، تاف

ن ن أن رغ  مت ، عىل اليت  حجز موعد ثان إلنهاء نموذج الطلب عير اإلنير
ي نفس االجتماع إذا كانت  نيفضل اتمعظ  الناجي

ن
تقدي  المعلومات ف

 جميع الوثائق والمعلومات متوفرة
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ه واعل  أن إرادتك، وأراعي صعوبة الحديث عنه خارج عن

ا عليك تذكر تلك التجارب، وأنا 
ً
يكون من الصعب جد

ي هصتك وما جرى معك، وبناًء عىل 
ن
م مدى األل  ف أحير

فقتك، فأنا هنا لدعمك بأفضل ما لدي من إمكانيات موا

ن حصولك عىل حقوهك"   23خالل هذه العملية لحير

  

عىل مشاركة الناجيات بهذا األسلوب يت  تشجيع 

ن  ي يرغير
ي مشاركتها فقط، ويمكنهالمعلومات النر

ن
ا أ ن ف

ً
يض

ي ن هن رفض مشاركة المعلومات ألنه
ن
من يتحكمن ف

 أنه ليست هناك. وكما انه نؤكد لهن الخاصة نشهادته

ر الذي لحق به حاجة لمشاركة ،  نالتفاصيل حول الضن

ي يمكن 
كما يت  إبالغه  بدهة بأجزاء إستمارة الطلب النر

تالفيها وذلك ألنه  هدموها مسبقا إل الجهات الفاعلة 

الحكومية أو غير الحكومية األخرى حنر ال تضطر 

رسد هصصه  وإفاداته   الناجيات اإليزيديات إل إعادة

مراًرا وتكراًرا، بهذه الطريقة يت  منح الناجيات اإليزيديات 

 التحك  الكامل عىل المحتوى ضمن إستمارة الطلب . 

  

ي هذه العملية 
ن
"اسمح لي أن أؤكد لك أنك تتحك  ف

وسأطلب منك موافقتك عىل كل خطوة من خطوات 

ي المعلومات
ن
ي ا مىلئ االستمارة، وأنت الذي تتحك  ف

لنر

تريد مشاركتها، ويمكنك إختيار اإلجابة أو عدم اإلجابة 

عىل األسئلة الواردة وما إذا كنت تريد مشاركة التفاصيل 

أم ال، فأنا سأكون هنا من أجلك وأستمع إليك، إذا كان 

هذا ما تريده، ويمكننا بالطبع إيقاف محادثتنا أو أخذ 

ي الخار 
ن
ه ف ن ي أي وهت، أو التين

ن
ج هسط من الراحة ف

ب الشاي أو القهوة " .  ، أو رسر ي
 وإستنشاق الهواء النفر

  
خالل ملء إستمارة الطلب، يقر موظفون منظمة فريدة 

أنه هد تكون هناك أسئلة متعددة يصعب  ،عالميةال

ن ظهور ااإلجابة عليها بل وهد تؤدي إل  دمة مرة لصتحفير

المنظمة المعلومات  ا أخرى، لذلك يقدم موظفو 

واإلرشادات والدع  منذ لحظة البدء بمىلئ اإلستمارة 

ي المجتمع
ن
تجنب ل بشكٍل يتالئ  مع حساسية الثقافة ف

 .  (٤، الفصل ٣)انظر ال القس   إعادة الصدمة النفسية

  

ا من المعلومات  أن اوضح لك"أرجوا أن تسمح لي 
ً
مزيد

ي القس  التالي 
ن
ي يمكن أن نتحدث عنها ف

حول األسئلة النر

                                                      
تستخدم بشكل وجمل هذا واالهتباسات التالية عبارة عن عبارات 23 

ي 
ي  منظمة فريدة العالمية متكرر من هبل موظفن

ن
ي إطار دع  التطبيق ف

ن
 ف

 . اتالعراق. يت  تكييفها مع السياق ورغبات واحتياجات الناجي

ي )القس  الخاص من اإلستمارة( وأود 
ن
من اإلستمارة ف

ي أعل  أن بعض األسئلة التالية يصعب  : القول
أننن

التحدث عنها وعىل الرغ  من أنها جزء من إستمارة 

، لكن اتالمديرية العامة لشؤون الناجي تقدي  الطلب ال

يمكنك بالطبع أن تقرر عدم اإلجابة عىل أي من األسئلة، 

وببساطة هل نع  أو ال أو أعط أي إجابة مختضة أخرى 

جاعها،  ي اعادة التذكر كي تتجنب اسير
ن
حنر ال تتعمق ف

ي هصتك وإفادتك ويمكننا أن نأخذ 
ن
وأنت تتحك  ف

ي أي وهت تريده وأنا هنا لدعمك 
ن
احة أو نتوهف ف إسير

ا أستطيع، بعد موافقتك اذا أردت وسأذكرك بأفضل م

وأرشدك ببعض التقنيات حول كيفية التعامل مع 

ها بعض  ي هد تثير
الذكريات أو المشاعر الصعبة النر

 األسئلة ". 

 

بالنسبة للسئلة الصعبة والحساسة يت  إستحصال 

موافقة شفهية من هبل موظف المنظمة عن الموضوع 

ي ويؤكد للناجية أنه يمكن
ا إختيار عدم المعنن

ً
ها أيض

اإلجابة عىل السؤال الوارد، وبعد منح الموافقة وإختيار 

الناجية اإلجابة عىل السؤال ُيطرح السؤال بأستخدام 

، وتت  إعادة صياغة  سياق يراعي التنوع اإلجتماعي

السؤال عما إذا كانت الناجيات هد تعرضن للغتصاب 

 كونالكرمانجية( حيث ت-الجنسي باللغة )الكردية 

تأثير تحدث صدمة نفسية و بشكل ال مقبولة أكير ثقافًيا و 

، "تعدا ال تا  وهد تكون لدى الناجية  بالشكل التالي

ي ل سةر تا كرن       أو       " كرن؟
   " ؟"دةست دريسر

 ا ، يؤكد موظفو   " هل طالتِك أياديه ؟"    بمعنن 

وجد حاجة إل مشاركة تمرة أخرى أنه ال  منظمةال

ويقدمون التوجيه والدع  لتجنب إعادة التفاصيل، 

الصدمة النفسية حنر ال تضطر الناجيات إل إعادة تذكر 

ي عاشوا 
اللحظات الصعبة أو التجارب المؤلمة النر

ي السابق
ن
 . معاناتها ف

 

 بإرشاد ، أعاله تقر منظمة فريدة العالمية فكما ذكر 

الناجيات داخل المجتمع ونعمل بروح التضامن 

ي جميع برامجنا، عىل الرغ  من هذه 
ن
ن ف والتمكير

ي األعتبار 
ن
ي هادتها الناجيات ، فإننا نأخذ ف

التطورات النر

ي  خالل عملية تقد األحتياجات الدقيقة لكال الجنسي   

ي ، ويشمل ذلك اتالطلب
مهارات اللغة والتواصل التر
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ي تهدف منظمة فريدة  فرديةتراعي الفروق ال
والنر

من خاللها إل فه  المعايير اإلجتماعية العالمية 

ي  والثقافية وإيالء اإلعتبار لها 
ن
 ونقر ان هناك اختالف ف

ات لمقدمي  مستوى المعرفة والحقوق واالدوار والخير

 .  الطلبات

 

ي 
ن
ة والمتعلق بالجندر العوامل الخاصة ويت  النظر ف

 ، كقاعدةاتقدي  الطلبطوال عملية ت بالخصوصية

ي منظمة فريدة العالمية
ن
تقوم الموظفات ،  عامة ف

بتقدي  المشورة للنساء واألطفال بينما الموظفون 

ي كثير من األحيان، 
ن
الرجال يقدمون المشورة للرجال، ف

بل هتسىع عائالت بأكملها للحصول عىل المشورة من 

ويشعر العديد من الناجيات  مًعا ، منظمة فريدة العالمية

بالخجل أو عدم االرتياح لمشاركة هصصه  وعواطفه  

أمام الرجال وهذا ينطبق بشكل خاص عىل أفراد األرسة 

ي أي عملية تقدي  ولكن بشكٍل خاص لتلك 
ن
الذكور، ف

ي تتعلق 
األجزاء الحساسة من إستمارة التقدي  النر

اع المسلح )بالعنف الجنسي  ن  (،CRSVالمرتبط بالين

صح منظمة فريدة وتنوانتهاكات حقوق اإلنسان، 

ي الغرفة ، العالمية
ن
 .  دي وهت التق ببقاء النساء فقط ف

 

ي هذه الحاالت، ال يت  إبعاد الرجال الذين يرافقون 
ن
ف

ن بموجب  الناجيات كأفراد من عائالته  أو المتقدمير

القانون أنفسه  ببساطة خارج التقدي  أو الغرفة وانما 

ا أن سُيطلب من أف
ً
راد األرسة من الرجال أن يفهموا جيد

ن إل وهت ومساحة وخصوصية هد يحتاجالناجيات 

مع وجود الموظفات  اتلملء بعض أجزاء إستمارة الطلب

فقط، وسيت  تزويده  بمعلومات عامة عن عملية 

ي غرفة منفصلة، عىل سبيل 
ن
تقدي  طلبات الناجيات ف

وب ندات المطلالمثال بشأن اإلجراءات الشكلية أو المست

تقديمها، و لن يت  بالطبع مشاركة أي معلومات 

ن من الرجال  شخصية للناجيات، ويت  تزويد المتقدمير

 بالمعلومات والدع  الذي هد يحتاجونه بأنفسه . 

 
من خالل آليات التواصل الشفافة والموضوعية تهدف 

ت الناجياإل ضمان عدم شعور ، منظمة فريدة العالمية 

ن  ن بينه ، بل نحاول أن نجعله  يأن هناك تمأو الناجيير ير

ي العملية وأن الدع  
ن
يشعرون أنه  يتحكمون ف

ا عىل إحتياجاته  الفردية 
ً
ه اعتماد المخصص يت  توفير

 مع مراعاة الفروق الفردية بينه  . 

ولقد ت  تطوير مهارات التواصل من منظمة فريدة 
تخدم ويس أو الناجيي   الناجيات عمر لتناسب  ،العالمية 

ام مع  ي واالحير
ر
الموظفون إسلوب يمتاز بالتحضن والرف

الفئات العمرية، للتأكد من أن جميع المعلومات مفهومة 
ا، وأن إحتياجات ورغبات جميع الفئات يت  التعامل 

ً
جيد

معها بشكل صحيح، غالًبا ما تشعر الناجيات أو النساء 
ا بعدم األمان ويخافن من عدم ملء المع

ً
ات لوماألكير سن

بشكل صحيح، بسبب مستوى األمية، ذلك تعتمد 
عىل األصغاء الجيد وأستخدام  ،العالمية منظمة فريدة 

هذه المهارات، بحيث يقرأ ويكرر الموظفون المعلومات 
ي تشاركها الناجيات

مارة ضمن إست بمجرد كتابتها  النر
 إذا ت  الطلب، ويسألون بحذر عن مالحظات الناجيات

، باإلضافة إل ذلك، تشعر العديد فهمه  بشكٍل صحيح
ي 
من الناجيات اإليزيديات من كبار السن أو النساء الالنئ

تعرضن لجرائ  أخرى يغطيها القانون، بالقلق من أن 
 هد يزيدون من الجهد عليه  بالتالي يشعرون 

ن الموظفير
ي عملية تقدي  الطلبات أو 

ن
ن عليه  اإلرساع ف أنه يتعير
مات منذ البداية، لذا يوضح اإلمتناع عن مشاركة المعلو 

أنه  موجودون لدع  المتقدمون، المنظمة موظفون 
ن لهذا الغرض، وسوف يتواصلون بشكٍل  وأنه  مدربير
احة من جهته  .   رصي    ح إذا كانت هناك حاجة إل إسير

  
ي تطلب المشورة إل مكاتب 

ي العديد من العائالت النر
تأنر

 يعيشونمع القارصين الذين  العالميةمنظمة فريدة 
ي كثير من األحيان، حيث يتعرض القارصون 

ن
معه  ف

أنفسه  ألهس إنتهاكات حقوق اإلنسان، ومنها مشاهدة 
ه  من أفراد  أشد الجرائ  خطورة وفقدان الوالدين أو غير
األرسة، وبالتالي فه  مشمولون بأحد مواد القانون 

تيان للفتيات والف المختلفة، لذا توفر المنظمة مساحات
ي توفر للق للتنقل

مية بيئة محين رص اواللعب والنر
 يمكنه  فيها المشاركة بطريقة منظمة وممتازة، لذلك

 منظمة وبسدد الفهي ذات أهمية هصوى بالنسبة إل 
 كذا مساحات للطفال والقارصين . توسيع ه

ونظًرا ألنه يت  التعامل مع طلبات القارصين بموجب 

لكن ال يت  مقابلته  اال هانون الناجيات اإليزيديات 

ي بوجود 
ذا فقط هذا ا جنًبا إل جنب مع الوضي القانونن

مع  و وجب إجراء مقابالت مع األطفال والقارصين ت

مراعاة المصلحة العليا للطفل، وأثناء المحادثات مع 

القارصين يت  تطبيق مهارات لغة إالصغاء وهذا يشمل 

ا تزويد األطفال بمعلومات شاملة مصممة خصيًص 

لسنه  شفهًيا ومن خالل أوراق مصورة أعدتها منظمة 

خصيًصا لهذا الغرض وتكرار المعلومات  العالميةفريدة 

ن يفهمون ما يقوله األطفال بشكٍل  للتأكد من أن الموظفير

اتيجيات اإلسعافات األولية النفسية  صحيح واسير

 (. ٤، الفصل ٣اإلجتماعية الخاصة بالطفل )أنظر القس  
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وفير إل ت، ريقة تهدف منظمة فريدة العالميةطبهذه ال

بيئة آمنة وموثوهة وصديقة للطفال والقارصين، 
ن األطفال عىل وجه  السيما بالنظر إل حقيقة أن الناجيير
، فإن بناء العالهة  ن ي البالغير

ن
ا ف ً الخصوص ال يثقون كثير

 صعوبة، وبالتالي فه  بحاجة إل لغة 
والثقة معه  أكير

ي تخاطب وتواصل محددين 
اتيجيات النر االسير

ي الوهت 
ن
القارصين بشكٍل فردي وتناسب إحتياجاته  ف

ن  ن البالغير نفسه، حيث ال يمكن للعديد من المتقدمير
ا عىل عملية التقدي  إال بعد أن يعلموا أن 

ً
ن حق كير

الير
ن لوصايته  آمنون ويت   أطفاله  أو القارصين الخاضعير

ا . 
ً
 األعتناء به  جيد

 
 ب المتعلقةوردود االفعال ليقات المتابعة والتع

MHPSS 
ي جميع 

ن
 (،FGOالعالمية )تضع منظمة فريدة  برامجها ف

ي 
ن
ن والناجيات ف ي المنظمة والناجيير

ن موظفن العالهة بير
صمي  عملها ولهذا يخصص الوهت لبناء عالهة والثقة 
فإن هذا يشمل أن هذه العالهة ال تنتهي بملء إستمارة 
نت فحسب وإنما يت   الطلب وتقديمها عير اإلنير
أستكمالها بالمتابعة والتسجيالت للتأكد من أن 

ن  الناجيات ن طوال عملية آمنوالناجيير ن ومدعومير يير
 تقدي  الطلب وبعدها . 

 
بأن  (،FGOالعالمية )تقر منظمة منظمة فريدة 

ن يواجهون تحديات تتعلق بالصحة  الناجيات و الناجيير
ي ذلك األمراض العقلية الناجمة عن 

ن
النفسية، بما ف

منظمة وصمة العار الالعنف الذي تعرضوا له، وتدرك 
( المحيطة  ي

ر
بالصحة النفسية واألمراض )العيب بالعراف

العقلية الموجودة عىل مستوى العال . ويمكن بالتالي 
ي إستمارة الطلب بمثابة تأثير 

ن
إعتبار األسئلة الواردة ف

ي عىل المرض العقىلي أو النفسي ويمكن أن تسبب 
ن
إضاف

ها من التحديات  ، وغير ي
جاع ذكريات الماضن اسير

ي هد تجد الناجيات
ي الت النفسية النر

ن
بير عنها، عصعوبة ف

هصارى جهده  لإلستماع ، ظمةالمنويبذل موظفون 
 ، ات التأثير بتعاطف إل الناجيات والتعرف عىل مؤرسر
ك  والتحدث معه  بعد ملء إستمارة الطلب حنر ال تير

لوحده  مع التحديات، ويتضمن ذلك متابعة  الناجيات
ي األيام أو األسابيع المقبلة حسب 

ن
متكررة ومنتظمة ف

 ناجيات وبموافقتهن. إحتياجات ال
 

باإلضافة ال مراعاة الحالة النفسية واإلجتماعية 
ي تواجهها الناجيات

دي ، أثناء عملية التق والتحديات النر
تستخدم آليات إستجماع ، فإن منظمة فريدة العالمية 

ردود األفعال وآخر المستجدات مع المديرية العامة 
ونتبادلها مع أصحاب المصلحة  ،الناجياتلشؤون 

، وب  هذا فإن ذلك يصقل من  ي
ي المجتمع المدنن

ن
اآلخرين ف

اتنا وتجاربنا بأستمرار كعملية تعل  داخلية وخارجية،  خير
ي ضوء النهج الخاص بالعمر 

ن
لذي ا والنوع اإلجتماعي وف

ي تنا متتبعه منظ
ا التحديات الخاصة النر

ً
يشمل هذا أيض

  ونوعه  االجتماعي بسبب عمره تواجهها الناجيات
 ويشمل ذلك بشكل خاص القارصين وكبار السن. 

 

ي كلمة االفتتاحية لحدث احياء الذكرى مرتكز عىل الناجيات ت  3صورة )
( فريدة خلف، رئيسة منظمة فريدة العالمية تلفر

 FGO © 2022تنظيمه من هبل منظمة فريدة العالمية وبالتعاون مع مبادرة نادية . 
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ويتضمن ذلك أنظمة اإلحالة المصممة عىل أساس 
ن وإحتياجاته ، وتؤكد  مالحظات الناجيات و الناجيير

ن  لجميع الناجيات ،العالمية منظمة فريدة   أن الموظفير
ين لمناهشة أي مخاوف أو تحديات طبية أو  حارصن
ي أي وهت هبل عملية تقدي  

ن
إجتماعية أو نفسية ف

ا يتعلق بعواهب الطلب وأثناءها وبعدها، خاصة فيم
ي هذا السياق تقو  العنف الذي تعرضت له الناجيات
ن
م ف

ي العرا هيكليةمنظمة حالًيا ببناء ال
ن
ق مصممة خصيًصا ف

ن إل  اليا ودول أخرى إلحالة المحتاجير
وألمانيا وأسير

ي بموافقته  )انظر القس  
 (. ٤، الفصل ٣الدع  المهنن

 
 التكميلية MHPSSآليات 

 

الحالة النفسية واإلجتماعية خالل باإلضافة إل مراعاة 
ي كافة مراحل 

ن
جميع برامج منظمة فريدة العالمية ف

تقدي  المساعدة عند تقدي  الطلبات بموجب هانون 
 ت()استجاباالناجيات اإليزيديات هناك ثالثة تدخالت

 اإلجتماعي مبسطة للصحة النفسية والدع  النفسي 
ي تقدي-ال-آلية نظير  : وهي 

ن
دع    النظير )القرائن( ف

-Evidence(، وآلية اإلحالة )PFAالنفسي االولي )
based Referral حسب اإلحتياجات واألدلة، ونهج )

ن المخصصا تقدي  آليات . لعناية ورفاهية الموظفير
الصحة النفسية والدع  النفسي اإلجتماعي الموضحة 

ها للناجيات ا  بعد عملية تقدي  الطلب هنا يت  توفير
ً
ايض

 جزء من جميع برامج المنظمة.  ولكنها باألحرى
 

ا إل نموذج اإلسعاف النفسي االولي )
ً
( PFAواستناد

( J. Hopkins University PFA Modelبجامعة )
( لالسعاف -ال-وباستخدام مناهج )ألنظير  النظير

وب  هدف توفير الراحة الجسدية والنفسية النفسي األولي 
ا بتطوير تدابير اإلسعاف 

ً
نفسي الللطفال، نقوم أيض

ألطفال بإتباع مناهج خاصة ا( لمالئمة PFAاألولي )
 24األطفال. بشكٍل آمن مع 

 
حالًيا مع  (،FGOالعالمية )وتعمل منظمة فريدة 

لضمان الوصول إل ، مديرية العامة لشؤون الناجياتال

ي بهدف تلبية اإلحتياجات النفسية 
ن
الدع  الكاف

ي ا واإلجتماعية والبدنية الحالية للناجيات
ن
 لعراقف

والخارج، ولتحقيق هذه الغاية نقوم حالًيا بتطوير آليات 

إحالة هائمة عىل األدلة تستند إل تقيي  إحتياجات 

ومالحظاته ، ويجب أن ُيستمد نطاق آليات  الناجيات

ورغباته  وهد  اإلحالة هذه من إحتياجات الناجيات

ي مجاالت الصحة النفسية والدع  
ن
يشمل اإلحاالت ف

                                                      
ي  -  2013منظمة انقاذ الطفل الدولية  24 

ن
التفاصيل الكاملة والمصدر ف

 المق الخاص بالهوامش والمصادر

ي والتعليمي و النفسي اإلج
ي والقانونن تماعي والدع  الطنر

 اإلداري . 

 

وبناًء عىل مناهج دولية عابرة للحدود تهدف منظمة 

إل أفضل خدمات  إل إحالة الناجيات ، فريدة العالمية

الدع  والمعلومات المصممة حسب الفروق الفردية 

ي تعكس تجارب  ه  المختلفة العابرة لحدود الدولة 
والنر

 سبيل المثال سافرت بعض الناجيات الواحدة، فعىل

ي ألمانيا إل العراق ألستكمال طلباته شنالذين يع
ن
، نف

د عملية بشكل مناسب بع نوأسئلتهن هولتلبية إحتياجات

ي العراق إل 
ن
تقدي  الطلب، سيحتاج عامل الحالة ف

، تسىع منظمة  ي ألمانيا وبالتالي
ن
إحالته  إل الخدمات ف

بكة دولية عابرة للحدود من إل بناء ش ،العالميةفريدة 

ي العراق وألمانيا، . اإلحاالت 
ن
مع وجود أعضاء للمنظمة ف

ي يعشن فيها 
ي تمتد إل البلدان األخرى النر

والشبكة النر

ي وضع جيد لتسهيل اإلحاالت الالناجيات ، فإن 
ن
منظمة ف

 بشغكل جماعي وعىل والوصول إل المعلومات للناجيات

 أساس كل حالة عىل حدة . 

 

ستواجه أي جهات فاعلة تدع  طلبات الناجيات 

شهادات وإفادات حول اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان، وكمنظمة بقيادة الناجيات اإليزيديات فهن من 

، وإن  يقدمن المساعدة للناجيات ، أي النظير إل النظير

لديها إحتياجات خاصة فيما  ،العالميةمنظمة فريدة 

ي ذلك الحاجة إيتعلق بعناية ورفاهية 
ن
، بما ف ن ل الموظفير

ن من الصدمات النفسية الثانوية، وت   حماية الموظفير

 ،العالمية(، لمنظمة فريدة MHPSS) تصمي  إجراءات

ي اإلعتبار وتهدف إل 
ن
ن ف ألخذ عناية ورفاهية الموظفير

ن من خالل هذه اآلليات، تدع   مة منظالحماية الموظفير

ا معايير حماية شاملة وصارمة
ً
الذين  للناجيات أيض

ن األصحاء يمكنه  تقدي  دع   نخدمه ، ألن الموظفير

 الذين يسعون للحصول عىل مساعدتنا.  أفضل للناجيات

 

ن تماًما  ن من منطلق أن الموظفير تبدأ حماية الموظفير

ات راحة والحصول  مثل الناجيات ، هادرين عىل أخذ فير

ة أو الخروج ن ة وجير
احات ومغادرة الغرفة لفير  عىل إسير

ي هذا السياق ُيدع 
ن
إل الخارج حسب الحاجة، وف

الموظفون عالوة عىل ذلك لطلب الدع  من زمالئه  إذا 

لزم األمر عىل الرغ  من أن منظمة فريدة العالمية تعمل 
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 ، ويتلفر فقط عىل أساس الحاجة إل المعرفة الصارمة

ي 
ي الجميع موظفن

ن
منظمة  تدريبات وتدابير تأهيل أخرى ف

ن والرعاية الذاتية، والعمل مجال رفاهية  الموظفير

ن ا ، وكذلك التدخل )التدريب بير   ألهران(، وتتالجماعي

ي 
، ودعمه  لتطوير آليات الرعاية منظمة الدعوة موظفن

الذاتية الخاصة به  لمنع تأثره  سلبًيا بما يسمعونه، 

ن بحيث يكون لدى جميع  ويت  تخطيط موارد الموظفير

ي الأعضاء 
ن
ات راحة منظمة الوهت الكاف للراحة وأخذ فير

 أثناء وبعد ساعات العمل. 

 

 

 

 

ي كثير 
ن
ا الذين اليعرفون ف

ً
"نحن نخدم أكير الفئات ضعف

من األحيان إل أين يذهبون، وبالطبع هذا له تأثير علينا، 

، لذا  ي
السيما نحن من نفس الخلفية والوضع المعيسر

ا أم ال، 
ً
يجب أن أتحقق من نفسي نفسًيا إذا كنت مستعد

ي العمل، فهناك وي
، ث  يأنر ي بخير

جب أن أتأكد من أننن

ا تماًما لتطبيق 
ً
ي لست مستعد

مواهف أشعر فيها أننن

ي العمل مناهجنا، لذلك 
ن
ي ف

قدي  القيام بتأطلب من زمالنئ

ي 
، نحن نعمل كفريق واحد وليس كفرد و بنينا الدع  عنن

الثقة واأللفة داخل فريقنا، وكفريق عمل يمكننا تقدي  

 مكن ". أفضل دع  م
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 . الخالصة5

ي 
ن الناجيات  تواجهها "هناك العديد من التحديات النر خالل والناجيير   

ي تقدي  
ن
ي تقدي  الطلبات ونأمل ف

ن
 25ذلك"الدع  ف

 
 

رؤيتنا بصفتنا منظمة تقودها الناجيات (، سعينا إل مشاركة FGOمن خالل هذه الدليل التوجيهي كمنظمة فريدة العالمية )

اعات المسلحة )المرتبط بالعنف الجنسي من و من اإلبادة الجماعية  وتعمل لدع  الناجيات ن من المجتمعات  (CRSVالين

ن  كمان والشبك والمسيحيير
ي الحصول عىل تعويضات بموجب هانون الناجيات  االيزيدية والير

ن
لتقدي  المساعدة الممكنة ف

ي المقدمة حددنا نهجنا ووجهات نظرنا ووصفنا أنشطتنا المستمرة لدع  تقدي  الطلبات للناجيات . يزيديات،اإل 
ن
وف

ي هدمنا 
ي الفصل الثانن

ن
ي ذلك بموجب هانون الناجيات اإليزيديات، أما ف

ن
ا لقانون الناجيات اإليزيديات، بما ف

ً
 وصفا وسياه

ا بينا دو األطر القانونية الدولية ووجهات نظر الناجيات ، كما وصفن ً ي يضمنها للناجيات وأخير
ر ا تطور القانون والحقوق النر

، حيث يقدم(،FGO)منظمة فريدة العالمية  ن ن التاليير ي تنفيذ هانون الناجيات اإليزيديات، والذي يوفر األساس للفصلير
ن
 ف

ي تعكس الممارسات
ي ط والتجارب الناجحة الفصل الثالث إرشادات فنية حول عملية تقدي  الطلبات والنر

ورتها منظمتنا النر

ن كم ي لدع  الناجييات والناجيير
ح الحلول المحت واجهها الناجياتتا تصف التحديات التقنية النر ملة، يقدم حنر اآلن ويقير

ي طورتها منظمة فريدة العالمية )
(، FGOالفصل الرابع نظرة معمقة وإرشادات حول أنشطة الدع  النفسي واإلجتماعي النر

ي إطار دع  عملية 
ن
احات بناًء عىل تجربة فريقنا ومالحظات الناجيات ف نا مرة أخرى إل التحديات واإلهير التقدي ، وأرسر

ن  ن اإليزيديير  . اإليزيديات و الناجيير

 

ي والنفسي واإلجتماعي أمًرا بالغ األهمية لضمان وصول جميع الناجيات
عد آليات الدع  الفنن

ُ
ات إل برامج التعويض ت

(، ويجب تقويتها وتعزيزها بشكٍل مستمر إستجابة لمالحظات ٢٠٢١لسنة  ٨يزيديات ره  بموجب )هانون الناجيات اإل 

من خالل نقل مخاوفه   دع  الناجياتحتياجاته ، ويجب أن تخدم آليات حول تجارب  ه  وإ وتعليقات الناجيات

ن اآلخرين باإلضا   فة إل جعل أصواتهومطالبه  إل المديرية العامة لشؤون الناجيات وأصحاب المصلحة الحكوميير

ي  مسموعة
ن
 للقيام بذلك من خالل التبادل المستمر مع، (، وسعت منظمة فريدة العالمية CSN) شبكات المجتمعية ف

كائنا اآلخرين، ومن المديرية العامة لشؤون الناجيات ي إجراءات الرصد والتقيي  الشاملة مع مجتمعاتنا ورسر
ن
، والمشاركة ف

ي هذا الدليل التوجيهي . خالل مشاركة المعلومات كما 
ن
 يحدث ف

 

 ٢٠٢١لسنة  ٨ ره مؤمنة بأن )هانون الناجيات اإليزيديات (، FGO)منظمة فريدة العالمية 
ً
(، يوفر إطاًرا هانونًيا شامال

ي المستقبل ليس فقط من 
ن
ن بالقانون من جميع الفئات ف ونظام تعويضات جيد بحيث سيستفيد منه معظ  المشمولير

ا. ومع ذلك التزال الناجياتالناحية المالية و 
ّ
يواجهون التحديات طوال عملية تقدي   لكن ستدع  عملية الشفاء ايض

ي جميع أنحاء العال . 
ن
 الطلبات، ونأمل أن نقدم الدع  الذي يحتاجون إليه حنر تكون التعويضات متاحة له  ف

 

ي حياة الناجيات ٢٠٢١لسنة  ٨لتحويل إمكانات ووعود )هانون الناجيات اإليزيديات ره  
ن
، (، إل واهع ف ن ترحب والناجيير

إل التعويضات بموجب  (, بمزيد من تبادل المعرفة والموارد بهدف دع  وصول الناجياتFGOمنظمة فريدة العالمية )

ي نستخدمها هذا القانون، ويمكننا تزويدك  بالمزيد من المعل
 سبحومات واإلرشادات حول تفاصيل إجراءات الدع  النر

 الطلب . 

 

 

                                                      
ي اهامتها م 25 

ي الجلسات المعلومات النر
ن
 2022نظمة فريدة العالمية سبتمير رد فعل )التغذية العكسية( من احدى المشاركات ف
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22 It is of course up to the applicant to decide when and whether to submit the online application form. 
Hence, depending on survivors’ needs and wishes, they are informed that the information is safely 
stored in the online application form and they are encouraged to take the time to revisit their 
information at a later time, if they so wish. For some survivors, a second appointment is booked to 
finalize the online application form, though most survivors prefer to submit information in the same 
meeting if all documentation and information are available. 
 
23 This and the following quotes are statements frequently used by FGO staff in the framework of 
application support in Iraq. They are adapted to the context and survivor’s wishes and needs.   
 
24 Save the Children (2013): Psychological First Aid Training Manual for Child Practitioners (online: 
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/save-children-psychological-first-aid-training-
manual-child-practitioners/ , accessed 07.01.2023). 
 
25  Feedback by a survivor who participated in one of FGO first information sessions in September 2022. 
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ANNEX I – YAZIDI SURVIVORS LAW (ARABIC ORIGINAL)26  

 هانون الناجيات االيزيديات )النسخة العربية االصلية( (1)ملحق

 ١المادة 

ي المبينة ازاء كل منها:  
    الغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعانن

 
ا
ول

ٔ
، – ا

ً
ي  الناجية: كل امرأة او فتاة تعرضت ال جرأي  العنف الجنسي من اختطافها، استعبادها جنسيا

ن
اسواق  بيعها ف

النخاسة، فصلها عن ذوي  ها، اجبارها عىل تغيير ديانتها، الزواج القشي، الحمل واالجهاض القشي او ٕالحاق االذى بها 

 من هبل تنظي  داعش من تاري    خ 
ً
 ونفسيا

ً
 وتحررن بعد ذلك.  ٣/ ٨/ ٢٠١٤جسديا

 
ً
      المديرية العامة لشٔوون الناجيات األيزيديات.  -المديرية  – ثانيا

 ٢المادة 

 تشي احكام هذا القانون عىل:  

 
 
 ا

ا
 كل ناجية ايزيدية ت  اختطافها من هبل تنظي  داعش وتحررت بعد ذلك.  :ول

ي تعرضن ال :ثانًيا
( اللوانر ، الشبكي ، المسيخي ي

كمانن (  النساء والفتيات من المكون )الير
ً
ول
 
ي البند )ا

ن
نفس الجرأي  المذكورة ف

  القانون.  ( من هذا ١من المادة )

 
ً
 عند اختطافه .  :ثالثا

ً
ن والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما ن من االطفال االيزيديير    الناجير

 
ً
ي هام بها تنظي  داعش  :رابعا

ن والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية النر كمان والمسيحيير
ن والير ن األيزيديير الناجير

ي مناطقه . 
ن
     ف

 ٣ المادة

 
ا
ول

ٔ
ي محافظة تؤسس مد :ا

ن
يرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون االجتماعية ويكون مقرها ف

ي مناطق تواجد الناجيات منر اهتضن ذلك. 
ن
    نينوى ولها حق فتح فروع ف

( من هذه المادة موظف بعنوان )مدير عام( م ثانًيا: 
ً
ول
 
ي البند )ا

ن
يزيدي ن المكون اال يدير المديرية العامة المنصوص عليها ف

ي مجال 
ن
ة وممارسة ال تقل عن عشر سنوات ف ي مجال القانون او االدارة وله خير

ن
ي االهل ف

ن
حاصل عىل شهادة جامعية اولية ف

   عمله يعينه مجلس الوزراء. 

                                                      
26 Annexing the YSL text in the framework of this Guidance has been kindly approved by the IDSA General 
Director and is for information reasons mainly. Please find the original publication of the law here: 
https://www.moj.gov.iq/view.5491/  

https://www.moj.gov.iq/view.5491/
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  ٤المادة 

 يهدف هذا القانون ال: 

 
 
 ا

ا
،ول

ً
 ومعنويا

ً
حكام هذا القانون ماديا

 
ن با ن  : تعويض الناجيات والمشمولير هيل ورعاية  وتأمير

 
: تا

ً
حياة كريمة له . ثانيا

ي المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات 
ن
ن باحكام هذا القانون، واعداد الوسأيل الكفيلة لدمجه  ف الناجيات والمشمولير

 بحقه . 

 ٥المادة 

      تتول المديرية تحقيق اهدافها بالوسأيل اآلتية: 

 
 
 ا

ا
ن باحكام هذا القانون بناًء عىل المعلومات الصادرة من المؤسسات : احصاء وإعداد البيانات ول للناجيات والمشمولير

ي هذا المجال. 
ن
 الحكومية وغير الحكومية العاملة ف

ا: التنسيق مع كافة الدوأير الحكومية ثانًيا
ً
: تقدي  الرعاية الالزمة للناجيات والفئات المشمولة باحكام هذا القانون. ثالث

  المحلية والدولية من اجل دع  الناجيات والفٔيات المشمولة باحكام هذا القانون. والمنظمات 

 

 
ً
التنسيق مع الدوافر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من أجل دع  الناجيات والفئات المشمولة باحكام هذا  : ثالثا

  القانون. 

 
ً
ن باحكام هذا القانون. توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمو  :رابعا     لير

 
ً
ن الناجيات من تحقيق الرفاه االهتصادي واالجتماعي لهن. خامسا ن فرص العمل والتشغيل لتمكير  : تأمير

هيل نفسي للناجيات والعمل عىل فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه. سادًسا
 
 : فتح مراكز صحية وتا

 

 
ً
ن من الرجال والنسابعا ن والشبك والذين ما يزال : البحث عن المختطفير كمان والمسيحيير

ن والير ساء واالطفال من األيزيديير

 ومنحه  
ً
 بالتنسيق مع الجهات المختصه داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعه  هانونيا

ً
ه  مجهول مصير

ن ذات الصلة.   للقوانير
ً
 االستحقاهات والتعويضات له  او لذوي  ه  وفقا

ا
ً
مٔوسسة الشهداء/ دأيرة شٔوون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية الستكمال كافة  : التنسيق معثامن

االجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة واعادتها ال ذوي  ه  من اجل دفنها 

    بالشكل الذي يليق بتضحياته . 

 
ً
ٔيات التحقيقية والقضأيية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع األدلة وتزويده  بكافة : التنسيق مع الهيتاسعا

ي  ي ارتكبها داعش بما يساعد عىل محاكمة مرتكنر
ي توثيق واثبات الجرأي  النر

ن
ي تساه  ف

االحصأييات والبيانات واألدلة النر

 هذه الجرائ . 

 ٦ المادة

 
ا
ن باحكاأول م هذا القانون راتب شهري ال يقل عن ضعف الحد االدنن للراتب التقاعدي : يضف للناجية والمشمولير

ي هانون التقاعد الموحد ره  )
ن
    وتعديالته.  ٢٠١٤( لسنة ٩المنصوص عليه ف
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ً
ن ثانيا ن باحكام هذا القانون هطعة ارض سكنية مع هرض عقاري استثناًء من احكام القوانير : تمنح الناجيات والمشمولير

.  ١٩٨٢( لسنة ١٢دة الثورة )المنحل( ره  )وهرار مجلس هيا
ً
   او وحدة سكنية مجانا

ا
ً
ط العمر. ثالث ن باحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناًء من رسر    : يحق للناجية والمشمولير

 
ً
ن باحكام هذا القارابعا ن بالوظأيف العامة للناجية والمشمولير ي التعيير

ن
ن %٢نون بنسبة ): تعط االولوية ف  من المأية ( اثنير

  ٧المادة 

 
ٔ
( جريمة ا ن كمان والشبك والمسيحيير

ن والمكونات االخرى )الير ي ارتكبها تنظي  داعش ضد االيزيديير
: تعد الجرائ  النر

ً
ول

 ابادة جماعية وجرأي  ضد االنسانية. 

 
ً
رأي  المذكورة الدولية بالج: تتول وزارة الخارجية بالتنسيق مع المٔوسسات الرسمية المختصة التعريف امام المحافل ثانيا

ن باحكام هذا القانون.  ( وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولير
ً
ول
 
ي البند )ا

ن
    ف

 
ً
ي ثالثا

ن
ي الجرأي  ف : تتول وزارة الخارجية بالتنسيق مع المٔوسسات الرسمية المختصة اهامة الدعاوى الجنأيية ضد مرتكنر

( والتعاون من اجل تسلي  
ً
ول
 
ن بغية محاكمته  امام المحاك  المختصة. البند )ا     المجرمير

 ٨المادة 

 
ا
ي المكونات من جرأي  وتوفر وسأيل ٣/ ٨: يعد تاري    خ )أول

ر
ن وباف  للتعريف بما وهع عىل األيزيديير

ً
 وطنيا

ً
( من كل سنة يوما

امج الخاصة بهذا التاري    خ توضح فيه ما هام به تنظي  داعش من تنكيل واخت جنسي  طاف وجرأي  عنفاالعالم كافة الير

ي وتهجير بحقه .   وسنر

 
ً
ن والمكونات ثانيا مانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ االجراءات الالزمة لتخليد الضحايا األيزيديير

 
: تتول وزارة الثقافة وا

      االخرى واهامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة. 

 ٩المادة 

 
ا
ول

ٔ
ي الجرأي  : ال يشمل مرتكبو جريمة ا : ال تسقط عن مرتكنر

ً
ي عفو عام او خاص. ثانيا

 
ي األيزيديات با اختطاف وسنر

م الجهات القضأيية واالدارية بمتابعة القبض ن  وتلير
ً
( من هذه المادة العقوبة المقررة هانونا

ً
ول
 
ي البند )ا

ن
 المنصوص عليها ف

ي ارتكاب تلك الجرأي  وتطبيق احكام ا
ن
كاء ف ن والشر   لقانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا. عىل الفاعلير

 ١٠المادة 

 
ا
ول

ٔ
ي طلبات الناجيات والفٔيات المشمولة باحكام هذا القانون من هبل وزارة العمل والشٔوون ا

ن
: تشكل لجنة للنظر ف

    االجتماعية وتتكون من: 

ي يرشحه مجلس القضاء األعىل
. هاضن

 
         ا

ً
 رئيسا

    )وزارة العمل والشؤون االجتماعية( نائبا للرئيس ب. مدير عام شؤون الناجيات
ً
 عضوا

         ج . ممثل عن وزارة الداخلية 
ً
 عضوا

          د. ممثل عن وزارة الصحة
ً
 عضوا

ة التقاعد الوطنية 
 
     ـه. ممثل عن وزارة العدل و. ممثل عن هيا

ً
 عضوا

       ز. ممثل عن المفوضية العليا لحقوق االنسان 
ً
 عضوا
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        ممثل عن حكومة اهلي  كوردستانح. 
ً
 عضوا

 
ً
ي صحة الطلبات المقدمة اليها خالل مدة اهصاها )ثانيا

ن
 من تاري    خ استالم الطلب. ٩٠: تبت اللجنة ف

ً
 ( تسعون يوما

 
ً
 من تاري    خ صدور القرار من اجل اعادةثالثا

ً
ن يوما ي هرارها خالل مدة ثالثير

ن
 : يحق لمقدم الطلب الطعن امام ذات اللجنة ف

 
ً
ي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه امام محكمة البداءة المختصة ويعتير هرارها باتا

ن
النظر فيه وف

 .
ً
  وملزما

 
ً
ونية الستالم الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتت  المصادهة للشمول باحكام رابعا : للجنة فتح نافذة الكير

( من هذه المادة، بما يسهل استالم القانون بعد اجراء ا
ً
ول
 
ي البند )ا

ن
لمقابلة لمقدم الطلب امام اللجنة المشكلة ف

 الحكام هذا القانون. 
ً
 مستحقاته  وفقا

 
ً
( من هذه المادة ال تقل عن )خامسا

ً
ول
 
ي البند )ا

ن
ي اللجنة المشكلة ف

ن
ن من المأية. %٣: تكون نسبة النساء ف   ( ثالثير

 
ً
ي االسبوع. : ال يقل عدد اجسادسا

ن
ن ف ( من هذه المادة عن اجتماعير

ً
ول
 
ي البند )ا

ن
   تماعات اللجنة المشكلة ف

 
ً
: يت  التصويت عىل الشمول باحكام سابعا

ً
: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور االغلبية المطلقة العضأيها. ثامنا

ي حال تساوي االصوات يرجح 
ن
 الجانب الذي صوت فيه الرٔييس. القانون من هبل اللجنة باالغلبية البسيطة وف

 ١١المادة 

ن وفق احكام هذا القانون ال يمنع من تعويضه  ن محلية او هرارات دولية  تعويض الناجيات والمشمولير بموجب هوانير

 خاصة ذات صلة به . 

  ١٢المادة 

 من ٩٠ال تتجاوز )  عىل مجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خالل مدة
ً
ن يوما ( تسعير

ي الجريدة الرسمية. 
ن
ه ف  تاري    خ نشر

 ١٣ المادة

ي الجريدة الرسمية. 
ن
ه ف        ينفذ هذا القانون من تاري    خ نشر

  

      االسباب الموجبة

كمان والشبك( جريمة ابادة  ن والير ي المكونات من )المسيحيير
ر
ن وباف ي ارتكبها تنظي  داعش ضد االيزيديير

تعد الجرأي  النر

ار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية عىل كافة جماعية   لما افرزته هذه الجرأي  من ارصن
ً
وجرأي  ضد االنسانية ونظرا

تبة عليها ومن اجل منح الحقوق  ار واالثار السلبية المير الضحايا خاصة من النساء واالطفال وبغية معالجة هذه االرصن

ن باحكام هذا القانون وا رالالزمة للناجيات والمشمولير ي المجتمع وكجير رصن
ن
هيله  ودمجه  ف

 
   عادة تا

 وتعويض لما لحق به  وبالناجيات منهن عىل وجه الخصوص وحمايته  وحماية مناطقه ،

ع ه  ذا القان  ون. 
 رسرُ
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ونية ( 2) ملحق  2021لسنة  8بموجب هانون الناجيات اإليزيديات ره   : استمارة تقدي  الطلب عير البوابة االلكير

 2021( لسنة 8اجيات االيزيديات رقم)قانون الن

 استمارة التقديم

 معلومات مهمة لمعرفتها

 ( لسنة 8تستخدم استمارة التقديم هذه لمساعدة الناجيات والمشمولين باحكام قانون الناجيات االيزيديات رقم )

 .عالهعلى تقديم طلب رسمي بالشمول بالمزايا والحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور ا 2021

  استمارة التقديم هذه هي وثيقة رسمية من قبل المديرية العامة لشؤون الناجيات واللجنة الخاصة بمراجعة طلبات

الناجيات والمشمولين باحكام القانون ، وهي استمارة التقديم الوحيدة المعتمدة ولن يتم قبول أي استمارات تقديم 

 .أخرى من قبل المديرية واللجنة

 حة للناجيات والفئات االخرى المشمولة بالقانون من المكون )االيزيدي والتركماني والشبكي االستمارة متا

والمسيحي ( في العراق وخارج العراق وللمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المديرية , االستمارة متاحة 

 . أيضاً على موقع المديرية الرسمي

 التقديم الى المديرية او تقديمها بشكل إلكتروني عبر النافذة  يمكن تقديم االستمارة بشكل مباشر عن طريق

 .االلكترونية للمديرية

  من القانون، فإن الناجيات المشموالت بأحكام قانون الناجيات هنَّ كاآلتي 1بحسب المادة 

o  كل امرأة أو فتاة تعرضت لجرائم العنف الجنسي من خطف أو استعباد جنسي أو بيع في أسواق الرق أو

فصلت عن أسرتها أو اُجبِرت على تغيير دينها أو الزواج باإلكراه أو الحمل أو اإلجهاض القسري أو 

 .حتى تحريرها بعد ذلك 3/8/2014تعرضت لألذى الجسدي والنفسي من قبل داعش منذ تاريخ 

  من القانون، تسري أحكام القانون على 2وفقًا للمادة 

o  وتم تحريرها بعد ذلككل ناجية أيزيدية اختطفت من قبل داعش 

o  النساء والفتيات من المكونات التركمانية والمسيحية والشبكية الالتي تعرضن للجرائم المذكورة في

 .المادة األولى من القانون

o الناجين من األطفال األيزيديين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وقت اختطافهم. 

o ك الناجون من عمليات القتل الجماعي والتصفية الجماعية التي األيزيديين والتركمان والمسيحيين والشب

 .نفذها تنظيم الدولة اإلسالمية في مناطقهم

 ماذا سيحدث بعد تقديم الطلب؟

  سوف تزود المديرية العامة رقم تسجيل خاص لكل طلب صحيح يتم تقديمه من قبل مقدم الطلب الى المديرية

 . العامة واللجنة

 ة لمقدم الطلب وصل بالطلب مرفق برقم تسلسليتقدم المديرية العام . 

  في حال تم تقديم الطلب عبر النافذة االلكترونية سوف تقوم اللجنة باجراء مقابلة معك للتحقق من هويتك اما بشكل

 مباشر او اونالين

  من  10ة المادبعد ان يستكمل الطلب ويتوافق مع المتطلبات الرسمية، سيتم تقديمه إلى اللجنة الُمشّكلَة بموجب

 .قانون الناجيات

  يوما من تاريخ استالم  90ستراجع اللجنة طلبك مع المستمسكات المعززة والداعمة لطلبك خالل مدة اقصاها

 .الطلب، وتقرراهليتك

  في حال عدم كفاية االدلة والمستندات المعززة لطلبك يحق للمديرية العامة اجراء مقابلة معك ومن ثم ترفع طلبك

 . توصياتها الى اللجنةمع 

  في حال المصادقة على طلبك من قبل اللجنة ، سوف يتم إرسال ملفك إلى قاعة بيانات المديرية العامة لشؤون

 .(الناجيات ليتم شمولك باالمتيازات المقررة بموجب القانون

  راريوما من تاريخ صدور الق 30في حال ُرفَِض الطلب، يحق لك الطعن امام اللجنة خالل مدة 

  يجوز للجنة المصادقة على قرارها األصلي أو إلغائه، وفي حالة رفض اللجنة الطلب للمرة الثانية يحق لك الطعن

 .في القرار امام محكمة البداءة
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 مالحظة

ان كافة موظفي المديرية العامة وأعضاء اللجنة موقعين على مستند المحافظة على سرية اإلجراءات وحماية بياناتك 

 . الشخصية
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ANNEX II – YAZIDI SURVIVORS27 LAW (ENGLISH TRANSLATION)28 

                                                      
27 Following IOMs translation of the YSL text from Arabic to English, the term female is put between bracket to 
mean that while the term is not mentioned per se in the original text of the law, it is used in this translation to 
replace the suffix added to the term survivors in the Arabic text, to refer to female (women, girls) survivors. This 
revised version by FGO chooses to translate the Arabic word najiyyat as survivor rather than [female] survivor 
to minimize confusion for English-speaking audiences. However, the importance of gender to this law is not to 
be overlooked. Unless otherwise specified, survivor should be understood by the gendered definition provided 
in Article 1. Please find further information on the translation process in footnote 16. 
28 This translation is based on the English translation of the YSL published by IOM (Revised Version: 24.03.2021) 
but edited wherever the FGO teams in Europe saw e.g. the need for terminological changes to further improved 
readability and clarity (27.11.2022). Please find the English translation published by IOM here: 
https://c4jr.org/wp-content/uploads/2022/01/Yazidi-Female-Survivors-Law-March-24-2021.pdf (Accessed 
15.01.2023). FGOs English translation of the law does not lead to any legal claims against FGO and shall incur no 
legal liability by FGO but is meant for information purposes only.  

https://c4jr.org/wp-content/uploads/2022/01/Yazidi-Female-Survivors-Law-March-24-2021.pdf
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Article 1  

For the purpose of this law, the following 

terms shall be defined as follows: 

First – Survivor: Every woman or girl who 

was subjected to crimes of sexual violence 

by ISIS since 3/8/2014 and was freed 

afterwards. Crimes of sexual violence may 

have included or resulted from kidnapping, 

sexual slavery, human trafficking, family 

separation, forced conversion, forced 

marriage, pregnancy and forced abortion or 

physical and psychological harm. 

Second – The Directorate: The General 

Directorate of Yazidi Survivors’ Affairs. 

Article 2  

The provisions of this law apply to: 

First – Every Yazidi Survivor kidnapped by 

ISIS who has been freed. 

Second – Women and girls from the 

Turkmen, Christian, and Shabak factions 

who were subjected to the same crimes 

mentioned in Article 1 (First) of this law. 

Third – Yazidi child survivors (regardless of 

gender) who were under the age of eighteen 

at the time of their kidnapping. 

Fourth: Yazidi, Turkmen, Christian, and 

Shabak persons, regardless of gender, who 

survived the mass killings carried out by ISIS 

in their regions. 

Article 3  

First – A General Directorate shall be 

established to look after survivors’ affairs. It 

shall be affiliated with the Ministry of Labor 

and Social Affairs and its headquarters will 

be in Nineveh Governorate. The General 

Directorate shall, when necessary, have the 

right to open branches in the areas where 

survivors are present. 

Second – The General Directorate stipulated 

in the first clause of this article will be 

managed by a Director General. The position 

will be filled by a Yazidi person who holds at 

least a first university degree in the field of 

law or administration, and who has 

experience of no less than ten years in his or 

her field. The Director General shall be 

appointed by the Council of Ministers. 

Article 4  

This law aims to: 

First – Compensate the survivors and others 

covered by the provisions of this law 

financially and mentally, and to secure a 

decent life for them. 

Second – Rehabilitate and take care of 

survivors and others covered by the 

provisions of this law and to provide the 

means necessary for them to integrate into 

society, and to prevent the recurrence of the 

violations that occurred against them. 

Article 5 

The Directorate will undertake the following 

activities to achieve its goals: 

First – Collecting and processing of data from 

survivors and others included in the 

provisions of this law based on information 

issued by governmental and non-
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governmental institutions working in this 

field. 

Second – Providing the necessary care for 

survivors and groups covered by the 

provisions of this law. 

Third – Coordinating with all government 

institutions as well as local and international 

organizations in order to support survivors 

and groups covered by the provisions of this 

law. 

Fourth – Providing educational 

opportunities for survivors and their 

children. 

Fifth – Securing employment opportunities 

to enable survivors to achieve economic and 

social well-being. 

Sixth – Opening health and psychological 

rehabilitation centers to treat survivors, and 

working to open health clinics inside and 

outside Iraq. 

Seventh – Searching for kidnapped Yazidi, 

Turkmen, Christian, and Shabak men, 

women and children, whose fate is still 

unknown. This work shall be done in 

coordination with the competent authorities 

inside and outside Iraq and the victims’ 

families. Their cases will be processed legally 

and they or their families will be granted 

benefits and compensation in accordance 

with the relevant laws. 

Eighth – Coordinating with the Martyrs 

Foundation / Department of Mass Graves’ 

Affairs and Protection in relation to mass 

graves to complete all procedures related to 

searching and investigating, opening mass 

graves, revealing the identity of the remains 

and returning them to their families so that 

they can be buried them in a manner 

befitting their sacrifices. 

Ninth – Coordinating with investigative and 

judicial bodies and international committees 

concerned with investigation and gathering 

evidence, and providing them with all 

statistics, data and evidence that contribute 

to documenting and establishing crimes 

committed by ISIS in a way that helps 

prosecute the perpetrators of these crimes. 

Article 6  

First – Survivors and others covered by the 

provisions of this law shall be given a 

monthly salary that shall not be less than 

twice the minimum pension salary stipulated 

in the Unified Pension Law No. 9 of 2014 and 

its amendments. 

Second – Survivors and others covered by 

the provisions of this law shall be granted a 

residential plot of land with a mortgage that 

is exempted from the provisions of laws and 

decisions of the (dissolved) Revolutionary 

Command Council no 120 of 1982. 

Alternatively, a survivor or other person 

covered by the provisions of this law may be 

granted a free housing unit. 

Third – Survivors and those covered by the 

provisions of this law have the right to return 

to their studies and shall be exempted from 

the age requirement. 
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Fourth – Survivors and those covered by the 

provisions of this law shall be given a priority 

to public employment at a rate of 2%. 

Article 7  

First – Crimes committed by ISIS against the 

Yazidis and other groups (Turkmen, 

Christians and Shabak) shall be considered 

crimes of genocide and crimes against 

humanity. 

Second – The Ministry of Foreign Affairs, in 

coordination with the relevant official 

institutions, undertakes to acknowledge the 

crimes mentioned in the first paragraph in 

international forums, in particular the crimes 

committed against survivors and others 

covered by the provisions of this law. 

Third – The Ministry of Foreign Affairs, in 

coordination with the relevant official 

institutions, shall initiate criminal 

proceedings against the perpetrators of the 

crimes in the first clause, and cooperate for 

the extradition of criminals so that they may 

be tried before the competent courts. 

Article 8 

First – The 3rd of August of each year shall 

be considered a national day to 

acknowledge the crimes committed against 

the Yazidis and other groups. The media shall 

provide all programs for this date, which will 

explain the abuse, kidnapping, sexual 

violence, captivity and displacement 

committed by ISIS. 

Second – The Ministry of Culture, Baghdad 

Municipality and the concerned authorities 

shall take the necessary measures to 

commemorate the Yazidi victims and victims 

from other groups, and to build monuments, 

statues and exhibitions on this occasion. 

Article 9  

First – The perpetrators of the crimes of 

kidnapping and captivity of Yazidis shall not 

be included in any general or special 

amnesty. 

Second – Punishment prescribed by law for 

perpetrators of the crimes mentioned in the 

first clause of this article shall not be 

dropped, and the judicial and administrative 

authorities are obligated to follow up to 

arrest the perpetrators and accomplices in 

committing these crimes, as well as 

implementing the provisions of the law and 

provide protection for witnesses and 

victims. 

Article 10  

First – A committee shall be formed by the 

Ministry of Labor and Social Affairs to 

consider the application of survivors and 

groups covered by the provisions of this law, 

and it shall consist of 

1. a judge nominated by the Supreme 

Judicial Council, Chairman 

2. Director-General of Women 

Survivors’ Affairs (MOLSA), Vice 

President 

3. A representative of the Ministry of 

Interior, Member 

4. A representative of the Ministry of 

Health, Member 
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5. A representative of the Ministry of 

Justice, Member 

6. A representative of the National 

Retirement Authority, Member 

7. A representative of the High 

Commission for Human Rights, 

Member 

8. A representative of the Kurdistan 

Regional Government, Member 

Second – The committee decides on the 

validity of the applications submitted to it 

within a period of maximum 90 days from 

the date the request is received. 

Third – The applicant has the right to appeal 

a decision to the same committee within a 

period of 30 days from the date of issue of 

the decision. If the application is once again 

rejected, the applicant can appeal the 

decision before the court of first instance, 

and its decision shall be final and binding. 

Fourth – The committee shall open an 

electronic platform to receive and review 

applications from inside and outside Iraq. 

The verification of coverage by the 

provisions of the law will take place after an 

interview is conducted with the applicant 

before the committee that was formed in 

the first clause of this article. This will 

facilitate the receipt of entitlements 

according to this law. 

Fifth – The committee to be formed in the 

first clause of this article shall consist of at 

least 30% women. 

Sixth – The committee formed in the first 

clause of this article shall meet at least twice 

per week. 

Seventh – An absolute majority of 

committee members will be required to 

convene a meeting of the committee. 

Eighth – The decision to grant coverage by 

the provisions of the law shall be voted on by 

a simple majority. In the event of a tie, the 

side on which the chairman votes will 

prevail. 

Article 11  

Compensation for survivors and others 

included in the provisions of this law does 

not prevent them from receiving 

compensations according to local laws or 

special international decisions related to 

them. 

Article 12  

The Council of Ministers shall issue 

instructions to facilitate the implementation 

of the provisions of this law within 90 days 

from the date of its publication in the Official 

Gazette. 

Article 13  

This law shall be enacted from the date of its 

publication in the Official Gazette. 

 

 

 

 



 

 XIII 

 
 

The Rationale 

Crimes committed by ISIS against the Yazidis 

and other groups (Christians, Turkmen and 

Shabak), shall be considered genocide 

crimes and crimes against humanity, and 

given the physical, psychological, social and 

material damage that these crimes have 

caused for all victims, especially women and 

children, and with the aim of addressing 

these damages and the negative effects 

resulting from them and granting the 

necessary rights for survivors and others 

covered by the provisions of this law, their 

rehabilitation and reintegration into society, 

and as reparations and compensation for 

what happened to them, and survivors in 

particular, and to protect them and their 

areas. 

This law is promulgated.
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ANNEX III – GESETZ FÜR JESIDISCHE ÜBERLEBENDE29 (GERMAN 

TRANSLATION)30 

 
Artikel 1  

Im Rahmen dieses Gesetzes werden die 

folgenden Begriffe wie folgt definiert:  

Erstens – Überlebende: Jede Frau oder 

jedes Mädchen, die oder das seit dem 

03.08.2014 von den durch ISIS begangenen 

Verbrechen sexueller Gewalt betroffen 

war und danach befreit wurde. Sexuelle 

Gewalttaten können Entführung, sexuelle 

Versklavung, Mensch-enhandel, die 

Trennung von Familien, 

Zwangskonvertierung, 

Zwangsverheiratung, Schwangerschaft 

und erzwungene Abtreibung oder 

physische und psychische Schäden 

beinhalten oder daraus resultieren.  

Zweitens – Das Direktorat: Die 

Generaldirektion für die Angelegenheiten 

jesidischer Überlebender.  

Artikel 2  

Die Bestimmungen des Gesetzes gelten 

für:  

Erstens – Alle von ISIS entführten und 

befreiten jesidischen Überlebenden. 

                                                      
29 Following IOMs translation of the YSL text from Arabic to English, the term female is put between bracket to 
mean that while the term is not mentioned per se in the original text of the law, it is used in this translation to 
replace the suffix added to the term survivors in the Arabic text, to refer to female (women, girls) survivors. This 
German translation by FGO chooses to translate the Arabic word najiyyat as survivor rather than [female] 
survivor to minimize confusion for German-speaking audiences. However, the importance of gender to this law 
is not to be overlooked. Unless otherwise specified, survivor should be understood by the gendered definition 
provided in Article 1. Please find further information on the translation process in footnote 18. 
30 This translation is based on the Arabic original of the YSL and the FGO translation of the law to English 
(15.01.2023). FGOs German translation of the law does not lead to any legal claims against FGO and shall incur 
no legal liability by FGO but is meant for information purposes only.  

Zweitens – Frauen und Mädchen der 

turkmenischen, christlichen und Shabak 

Gemeinschaften, die den Gleichen 

Verbrechen wie in Artikel 1 (Erstens) dieses 

Gesetzes ausgesetzt waren.  

Drittens – Überlebende jesidische Kinder 

(unabhängig von ihrem Geschlecht), die 

zum Zeitpunkt ihrer Entführung noch keine 

achtzehn Jahre alt waren.  

Viertens – Personen, die den jesidischen, 
turkmenischen, christlichen oder Shabak 
Gemeinschaften angehören, unabhängig 
von ihrem Geschlecht, und die die von ISIS 
in ihren Regionen verübten 
Massentötungen überlebt haben. 

Artikel 3  

Erstens – Es wird eine Generaldirektion 

eingerichtet, die sich um die 

Angelegenheiten der Überlebenden 

kümmert. Sie ist dem Ministerium für 

Arbeit und soziale Angelegenheiten 

unterstellt und hat ihren Sitz im 

Gouvernement Ninive. Die 

Generaldirektion hat das Recht, bei Bedarf 
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Zweigstellen in den Gebieten zu eröffnen, 

in denen sich Überlebende aufhalten. 

Zweitens – Die in der ersten Klausel dieses 

Artikels vorgesehene Generaldirektion 

wird von einer*m Generaldirektor*in 

geleitet. Die Position wird mit einer 

jesidischen Person besetzt, die mindestens 

einen Hochschulabschluss in den Feldern 

Rechtswissenschaft oder Verwaltung 

besitzt und über eine mindestens 

zehnjährige Erfahrung in ihrem oder 

seinem Feld Die Ernennung der oder des 

Generaldirektors*in erfolgt durch den 

Ministerrat.  

Artikel 4  

Dieses Gesetz hat folgende Ziele: 

Erstens – Die Überlebenden und andere 

Personen, die unter die Bestimmungen 

dieses Gesetzes fallen, finanziell und 

psychisch zu entschädigen und ihnen ein 

menschenwürdiges Leben zu garantieren.  

Zweitens – Die Rehabilitierung und 

Versorgung von Überlebenden und 

anderen Personen, die unter die 

Bestimmungen dieses Gesetzes fallen, 

sowie die Bereitstellung der erforderlichen 

Mittel für ihre Integration in die 

Gesellschaft und die Verhinderung der 

Wiederholung der ihnen zugefügten 

Gewalttaten. 

Artikel 5 

Um ihre Ziele zu erreichen, wird die 

Direktion folgende Aktivitäten umsetzen: 

Erstens – Die Sammlung und Verarbeitung 

von Daten von Überlebenden und anderen 

Personen, die unter die Bestimmungen 

dieses Gesetzes fallen, auf Basis von 

Informationen, die von staatlichen und 

nichtstaatlichen Einrichtungen, die in 

diesem Bereich tätig sind, bereitgestellt 

werden.  

Zweitens – Die Bereitstellung der 

notwendigen Versorgung von 

Überlebende und Gruppen, die unter die 

Bestimmungen dieses Gesetzes fallen.  

Drittens – Die Koordination mit allen 

staatlichen Institutionen sowie lokalen und 

internationalen Organisationen, um 

Überlebende und Gruppen, die unter die 

Bestimmungen dieses Gesetzes fallen, zu 

unterstützen.  

Viertens – Die Bereitstellung von 

Bildungsmöglichkeiten für Überlebende 

und ihre Kinder.  

Fünftens – Die Sicherung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten, um den 

Überlebenden wirtschaftliches und 

soziales Wohlergehen zu garantieren.  

Sechstens – Die Eröffnung von 

Gesundheits- und psychologischen 

Rehabilitationszentren zur Behandlung 

von Überlebenden und der Aufbau von 

Gesundheitskliniken innerhalb und 

außerhalb des Iraks.  

Siebtens – Die Suche nach entführten 

jesidischen, turkmenischen, christlichen 

und Shabak Männern, Frauen und Kindern, 

deren Schicksal noch unbekannt ist. Diese 

Arbeit erfolgt in Abstimmung mit den 

zuständigen Behörden innerhalb und 

außerhalb des Irak und den Familien der 

Opfer. Ihre Fälle werden rechtlich 

aufgearbeitet und sie oder ihre Familien 

erhalten Leistungen und Entschädigungen 

gemäß den einschlägigen Gesetzen.  
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Achtens – Die Koordinierung mit der 

Märtyrerstiftung/ der Abteilung für 

Angelegenheiten und den Schutz von 

Massengräbern, um alle Verfahren im 

Zusammenhang mit der Suche und 

Untersuchung, der Öffnung von 

Massengräbern, der Feststellung der 

Identität der sterblichen Überreste und 

ihrer Rückgabe an die Familien der 

Verstorbenen abzuschließen, damit sie in 

einer Weise bestattet werden können, die 

ihrem Verlust gerecht wird.  

Neuntens – Die Koordinierung mit 

Ermittlungs- und Justizbehörden und 

internationalen Gremien, die mit der 

Untersuchung und Beweissammlung 

befasst sind, und der Bereitstellung aller 

Statistiken, Daten und Beweise, die dazu 

beitragen, die von ISIS begangenen 

Verbrechen zu dokumentieren und 

nachzuweisen, um die Verfolgung der 

Täter*innen dieser Verbrechen zu 

unterstützen.  

Artikel 6  

Erstens – Überlebende und andere 

Personen, die unter die Bestimmungen 

dieses Gesetzes fallen, erhalten ein 

monatliches Gehalt, das nicht weniger als 

das Doppelte des im Einheitlichen 

Rentengesetz Nr. 9 von 2014 und seinen 

Änderungen festgelegten Mindestrenten-

gehalts beträgt.  

Zweitens – Überlebende und andere 

Personen, die unter die Bestimmungen 

dieses Gesetzes fallen, erhalten ein mit 

einer Hypothek belastetes 

Wohngrundstück, das von den 

Bestimmungen der Gesetze und 

Beschlüsse des (aufgelösten) 

Revolutionären Kommandorats Nr. 120 

von 1982 ausgenommen ist. Alternativ 

kann einer*m Überlebenden oder einer 

anderen Person, die unter die 

Bestimmungen dieses Gesetzes fällt, eine 

kostenlose Wohneinheit gewährt werden.  

Drittens – Überlebende und Personen, die 

unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 

fallen, haben das Recht, ihr(e) (Aus)Bildung 

wieder aufzunehmen und sind von der 

Altersgrenze befreit.  

Viertens – Überlebende und Personen, die 

unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 

fallen, werden bei der Einstellung in den 

öffentlichen Dienst zu einem Prozentsatz 

von 2% bevorzugst behandelt. 

Artikel 7  

Erstens – Die von ISIS an den Jesid*innen 

und anderen Gruppen (Turkmen*innen, 

Christ*innen und Shabak) begangenen 

Verbrechen werden als Völkermord und 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

betrachtet.  

Zweitens – Das Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten verpflichtet sich in 

Abstimmung mit den zuständigen 

amtlichen Stellen, die im ersten Absatz 

genannten Verbrechen in internationalen 

Foren anzuerkennen, insbesondere die 

Verbrechen, die an Überlebenden und 

anderen Personen begangen wurden, die 

unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 

fallen.  

Drittens – Das Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten leitet in Abstimmung mit 

den zuständigen amtlichen Stellen 

Strafverfahren gegen die Täter*innen der 
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in im ersten Absatz genannten Verbrechen 

ein und wirkt auf die Auslieferung von 

Straftäter*innen hin, damit diese vor die 

zuständigen Gerichte gestellt werden 

können. 

Artikel 8 

Erstens – Der 3. August eines jeden Jahres 

soll als nationaler Gedenktag für die 

Verbrechen an den Jesid*innen und 

anderer Gruppen begangen werden. Die 

Medien sollen alle Programme für diesen 

Gedenktag zur Verfügung stellen, die über 

den Missbrauch, die Entführung, die 

sexuelle Gewalt, die Gefangenschaft und 

die Vertreibung durch ISIS aufklären 

werden.  

Zweitens – Das Ministerium für Kultur, die 

Stadtverwaltung von Bagdad und die 

betroffenen Behörden ergreifen die 

erforderlichen Maßnahmen, um der 

jesidischen Opfer und der Opfer anderer 

Gruppen zu gedenken und zu diesem 

Anlass Denkmäler, Statuen und 

Ausstellungen zu errichten.  

Artikel 9  

Erstens – Die Täter*innen, die die 

Verbrechen der Entführung und 

Gefangenschaft von Jesid*innen begangen 

haben, dürfen in keine allgemeine oder 

besondere Amnestie einbezogen werden.  

Zweitens – Die gesetzlich vorgesehene 

Strafe für die Täter*innen der in der ersten 

Klausel dieses Artikels genannten 

Verbrechen darf nicht ausgesetzt werden, 

und die Justiz- und Verwaltungsbehörden 

sind verpflichtet, die Verhaftung der 

Täter*innen und Mittäter*innen bei der 

Begehung dieser Verbrechen zu verfolgen, 

sowie die gesetzlichen Bestimmungen 

umzusetzen und Zeug*innen und Opfer zu 

schützen.  

Artikel 10  

Erstens – Das Ministerium für Arbeit und 

Soziales setzt einen Ausschuss ein, der sich 

mit der Anwendung der Bestimmungen 

dieses Gesetzes auf Überlebende und 

Gruppen, die unter die Bestimmungen 

dieses Gesetzes fallen, befasst. Er besteht 

aus folgenden Mitgliedern:  

1. ein vom Obersten Justizrat 

ernannte*r Richter*in, Vorsitz  

2. Generaldirektorin für die 

Angelegenheiten von 

Überlebenden (MOLSA), 

Vizepräsidentin  

3. Ein*e Vertreter*in des Innen-

ministeriums, Mitglied  

4. Ein*e Vertreter*in des 

Gesundheits-ministeriums, 

Mitglied  

5. Ein*e Vertreter*in des Justiz-

ministeriums, Mitglied  

6. Ein*e Vertreter*in der Nationalen 

Rentenbehörde, Mitglied  

7. Ein*e Vertreter*in der Hohen 

Kommission für Menschenrechte, 

Mitglied  

8. Ein*e Vertreter*in der Regional-

regierung von Kurdistan, Mitglied  

Zweitens – Der Ausschuss entscheidet 

über die Anerkennung der vorgelegten 

Anträge innerhalb einer Frist von 

höchstens 90 Tagen ab dem Datum des 

Eingangs des Antrags. 
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Drittens – Der oder die Antragsteller*in 

hat das Recht, innerhalb einer Frist von 30 

Tagen nach Erlass der Entscheidung bei 

demselben Ausschuss Berufung 

einzulegen. Wird der Antrag erneut 

abgelehnt, kann der oder die 

Antragsteller*in die Entscheidung vor dem 

erstinstanzlichen Gericht anfechten, 

dessen Entscheidung endgültig und 

verbindlich ist.  

Viertens – Der Ausschuss eröffnet eine 

elektronische Plattform zur 

Entgegennahme und Prüfung von 

Anträgen aus dem In- und Ausland. Die 

Überprüfung, ob die Bestimmungen des 

Gesetzes erfüllt sind, erfolgt nach einem 

Interview mit der oder dem 

Antragsteller*in vor dem Ausschuss, der 

gemäß dem ersten Satz dieses Artikels 

gebildet wurde. Dies wird den Erhalt von 

Ansprüchen nach diesem Gesetz 

erleichtern.  

Fünftens – Der gemäß dem ersten Absatz 

dieses Artikels zu bildende Ausschuss muss 

zu mindestens 30% aus Frauen bestehen.  

Sechstens – Der gemäß des ersten 

Absatzes dieses Artikels gebildete 

Ausschuss tritt mindestens zweimal pro 

Woche zusammen. 

Siebtens – Zur Einberufung einer 

Ausschusssitzung ist die absolute Mehrheit 

der Ausschussmitglieder erforderlich.. 

Achtens – Die Entscheidung über die 

Gewährung der gesetzlichen 

Bestimmungen wird mit einfacher 

Mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit 

gibt die Seite den Ausschlag, für die der 

oder die Vorsitzende stimmt. 

Artikel 11  

Die Entschädigung von Überlebenden und 

anderen Personen, die unter die 

Bestimmungen dieses Gesetzes fallen, 

schließt nicht aus, dass sie gemäß der 

lokalen Gesetze oder besonderer 

internationaler Beschlüsse, die sie 

betreffen, entschädigt werden.  

Artikel 12  

Der Ministerrat erlässt innerhalb von 90 

Tagen nach der Veröffentlichung dieses 

Gesetzes im Amtsblatt Anweisungen zur 

Umsetzung der Implementierung der 

Bestimmungen dieses Gesetzes.  

Artikel 13  

Dieses Gesetz tritt am Tag seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.  

Die Begründung  

Die von ISIS an den Jesid*innen und 
anderen Gruppen (Christ*innen, 
Turkem*innen und Shabak) begangenen 
Verbrechen sind als Völkermord und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
betrachten, und angesichts der 
physischen, psychologischen, sozialen und 
materiellen Schäden, die diese Verbrechen 
bei allen Opfern, insbesondere bei Frauen 
und Kindern, verursacht haben, und mit 
dem Ziel, diese Schäden und die sich 
daraus ergebenden negative 
Auswirkungen zu beheben und den 
Überlebenden und anderen unter die 
Bestimmungen dieses Gesetzes fallenden 
Personen die notwendigen Rechte zu 
gewähren, ihre Rehabilitation und 
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Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
sowie Wiedergutmachung und 
Entschädigung für das, was ihnen und 
insbesondere den Überlebenden 
widerfahren ist, zu gewährleisten und sie 
und ihre Gebiete zu schützen. 
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ANNEX IV – YAZIDI SURVIVORS31 LAW (FRENCH TRANSLATION)32  

Article 1  

Aux fins de la présente loi, les termes 

suivants sont définis comme suit : 

Première – Survivante : Toute femme ou 

fille qui a été victime de crimes de violence 

sexuelle par l'État islamique (ISIS) depuis le 

08/03/2014 et qui a été libérée par la suite. 

Les crimes de violence sexuelle peuvent 

inclure ou résultant d'un enlèvement, d'un 

esclavage sexuel, d'un trafic d'êtres 

humains, d'une séparation familiale, d'une 

conversion forcée, d'un mariage forcé, 

d'une grossesse et d'un avortement forcé 

ou de dommages physiques et 

psychologiques.  

Deuxièmement – La Direction : La 

Direction générale des affaires des 

rescapés Yezidis. 

Article 2  

Les dispositions de la présente loi 
s'appliquent : 

Première – Chaque survivant Yézidi 
kidnappé par l'État islamique (ISIS) qui a 
été libéré. 

 

                                                      
31 Following IOMs translation of the YSL text from Arabic to English, the term female is put between bracket to 
mean that while the term is not mentioned per se in the original text of the law, it is used in this translation to 
replace the suffix added to the term survivors in the Arabic text, to refer to female (women, girls) survivors. This 
French translation by FGO chooses to translate the Arabic word najiyyat as survivor rather than [female] survivor 
to minimize confusion for French-speaking audiences. However, the importance of gender to this law is not to 
be overlooked. Unless otherwise specified, survivor should be understood by the gendered definition provided 
in Article 1. Please find further information on the translation process in footnote 20. 
32 This translation is based on the Arabic original of the YSL and the FGO translation of the law to English 
(15.01.2023). FGO expresses its deep gratitude to Elisa Leimgruber and Gwenaelle Poulet for their French 
translation support. FGO’s French translation of the law does not lead to any legal claims against FGO and shall 
incur no legal liability by FGO but is meant for information purposes only.  
 

Deuxièmement – Femmes et filles des 

factions Turkmène, Chrétienne et Shabak 

qui ont été soumis aux mêmes crimes 

mentionnés à l'article 1 (Premiere) de la 

présente loi. 

Troisièmement – Les enfants survivants 

Yézidis (quel que soit leur sexe) qui avaient 

moins de dix-huit ans au moment de leur 

enlèvement. 

Quatrièmement – Les Yézidis, les 

Turkmènes, les Chrétiens et les Shabak, 

quel que soit leur sexe, qui ont survécu aux 

massacres perpétrés par l'État islamique 

dans leurs régions. 

Article 3  

Première – Une direction générale doit 

être mis en place pour s'occuper des 

affaires des survivants. Elle sera rattachée 

au Ministère du travail et des affaires 

sociales et son siège sera dans le 

gouvernorat de Ninive. La Direction 

générale aura, le cas échéant, le droit 

d'ouvrir des succursales dans les zones où 

se trouvent des rescapés. 
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Deuxièmement – La direction générale 

prévue au premier alinéa de cet article sera 

dirigée par un directeur général. La 

position sera pourvue par une personne 

Yézidie titulaire d'au moins un premier 

diplôme universitaire dans le domaine du 

droit ou de l'administration et ayant une 

expérience d'au moins dix ans dans son 

domaine. Le directeur général est nommé 

par le Conseil des ministres. 

Article 4  

Cette loi vise à : 

Première – Indemniser financièrement et 

mentalement les survivants et autres 

personnes couvertes par les dispositions 

de cette loi, et leur assurer une vie 

décente. 

Deuxièmement – Réhabiliter et prendre en 

charge les rescapés et les autres personnes 

couvertes par les dispositions de cette loi 

et leur fournir les moyens nécessaires pour 

leur intégration dans la société et prévenir 

la répétition des violations commises à leur 

encontre. 

Article 5 

La Direction entreprendra les activités 
suivantes pour atteindre ses objectifs : 

Première – Collecte et traitement des 

données des survivants et autres 

personnes visées par les dispositions de la 

présente loi sur la base des informations 

fournies par les institutions 

gouvernementales et non 

gouvernementales travaillant dans ce 

domaine. 

Deuxièmement – Fournir les soins 

nécessaires aux survivants et aux groupes 

couverts par les dispositions de cette loi. 

Troisièmement – Coordonner avec toutes 

les institutions gouvernementales ainsi 

qu'avec les organisations locales et 

internationales afin de soutenir les 

survivants et les groupes couverts par les 

dispositions de cette loi. 

Quatrièmement – Offrir des possibilités 

d'éducation aux survivants et à leurs 

enfants. 

Cinquièmement – Sécuriser les 

opportunités d'emploi pour permettre aux 

survivants d'atteindre le bien-être 

économique et social. 

Sixièmement – Ouvrir des centres de santé 

et de réadaptation psychologique pour 

soigner les survivants et travailler à 

l'ouverture de cliniques de santé à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Irak. 

Septièmement – Recherche d'hommes, de 

femmes et d'enfants Yézidis, Turkmènes, 

Chrétiens et Shabak enlevés, dont le sort 

est encore inconnu. Ce travail doit être 

effectué en coordination avec les autorités 

compétentes à l'intérieur et à l'extérieur 

de l'Irak et les familles des victimes. Leurs 

cas seront traités légalement résultant aux 

bénéfices d’avantages et d’indemnisation 

conformément aux lois en vigueur pour 

eux-mêmes ou leurs. 

Huitième – Coordonner avec la Fondation 

des martyrs / Département des affaires et 

de la protection des charniers en ce qui 

concerne les charniers pour mener à bien 

toutes les procédures liées à la recherche 

et à l'enquête, à l'ouverture des charniers, 
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à la révélation de l'identité des restes et à 

leur restitution à leurs familles afin qu'ils 

puissent être enterrés d'une manière digne 

de leurs sacrifices. 

Neuvièmement – Coordonner avec les 

organes d'enquête et judiciaires et les 

comités internationaux concernés par les 

enquêtes et la collecte de preuves, et leur 

fournir toutes les statistiques, données et 

preuves qui contribuent à documenter et à 

établir les crimes commis par l'État 

islamique d'une manière qui aide à 

poursuivre les auteurs de ces crimes. 

Article 6  

Premièrement – Les survivants et les 

autres personnes couvertes par les 

dispositions de la présente loi reçoivent un 

salaire mensuel qui ne doit pas être 

inférieur à deux fois le salaire de pension 

minimum stipulé dans la loi unifiée sur les 

pensions n° 9 de 2014 et ses 

amendements. 

Deuxièmement – Les survivants et les 

autres personnes couvertes par les 

dispositions de cette loi se verront 

accorder un terrain résidentiel avec une 

hypothèque exemptée des dispositions 

des lois et des décisions du Conseil de 

commandement révolutionnaire (dissous) 

n ° 120 de 1982. Alternativement, un 

survivant ou toute autre personne visée 

par les dispositions de la présente loi peut 

bénéficier d'un logement gratuit. 

Troisièmement – Les survivants et les 

personnes visées par les dispositions de la 

présente loi ont le droit de reprendre leurs 

études et sont dispensés de la condition 

d'âge. 

Quatrièmement – Les survivants et les 

personnes couvertes par les dispositions 

de la présente loi bénéficient d'une priorité 

à l'emploi public au taux de 2 %. 

Article 7  

Premièrement – Les crimes commis par 

l'État islamique contre les Yézidis et 

d'autres groupes (Turkmènes, Chrétiens et 

Shabak) seront considérés comme des 

crimes de génocide et des crimes contre 

l'humanité. 

Deuxièmement – Le ministère des Affaires 

étrangères, en coordination avec les 

institutions officielles compétentes, 

s'engage à reconnaître les crimes 

mentionnés au premier alinéa dans les 

instances internationales, en particulier les 

crimes commis contre les rescapés et 

autres visés par les dispositions de la 

présente loi. 

Troisièmement – Le ministère des Affaires 

étrangères, en coordination avec les 

institutions officielles compétentes, 

engagera des poursuites pénales contre les 

auteurs des crimes de la première clause et 

coopérera pour l'extradition des criminels 

afin qu'ils puissent être jugés devant les 

tribunaux compétents. 

 

Article 8 

Premièrement – Le 3 août de chaque 

année sera considéré comme une journée 

nationale pour reconnaître les crimes 

commis contre les Yézidis et d'autres 

groupes. Les médias fourniront tous les 

programmes pour cette date, qui 

expliqueront les abus, les enlèvements, les 
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violences sexuelles, la captivité et le 

déplacement commis par l'État islamique. 

Deuxièmement – Le ministère de la 

Culture, la municipalité de Bagdad et les 

autorités concernées prendront les 

mesures nécessaires pour commémorer 

les victimes Yézidies et les victimes 

d'autres groupes, et pour construire des 

monuments, des statues et des expositions 

à cette occasion. 

Article 9  

Premièrement – Les auteurs des crimes 

d'enlèvement et de captivité de Yézidies ne 

seront inclus dans aucune amnistie 

générale ou spéciale. 

Deuxièmement – Les peines prévues par la 

loi pour les auteurs des crimes mentionnés 

au premier alinéa du présent article ne 

seront pas abandonnées et les autorités 

judiciaires et administratives sont tenues 

d'assurer un suivi pour arrêter les auteurs 

et les complices de ces crimes, ainsi que de 

mettre en œuvre les dispositions de la loi 

et assurer la protection des témoins et des 

victimes. 

 

 

Article 10  

Premièrement – Un comité est formé par 

le ministère du Travail et des Affaires 

sociales pour examiner la demande des 

survivants et des groupes couverts par les 

dispositions de la présente loi, et il est 

composé de 

1. Un juge nommé par le Conseil 

supérieur de la magistrature, 

Président 

2. Directrice générale des affaires des 

femmes survivantes (MOLSA), Vice-

présidente 

3. Un représentant du ministère de 

l’Intérieur, Membre 

4. Un représentant du ministère de la 

Santé, Membre 

5. Un représentant du ministère de la 

Justice, Membre 

6. Un représentant de l'Autorité 

nationale des retraites, Membre 

7. Un représentant du Haut-

Commissariat aux droits de 

l'homme, Membre 

8. Un représentant du gouvernement 

régional du Kurdistan, Membre 

Deuxièmement – Le comité statue sur la 

validité des demandes qui lui sont 

soumises dans un délai de maximum 90 

jours à compter de la date de réception de 

la demande. 

Troisièmement – Le demandeur a le droit 

de faire appel d'une décision auprès de la 

même commission dans un délai de 30 

jours à compter de la date d'émission de la 

décision. Si la demande est à nouveau 

rejetée, le demandeur peut faire appel de 

la décision devant le tribunal de première 

instance, et sa décision est définitive et 

exécutoire. 

Quatrièmement – Le comité ouvrira une 

plate-forme électronique pour recevoir et 

examiner les candidatures de l'intérieur et 

de l'extérieur de l'Irak. La vérification de la 

couverture par les dispositions de la loi 
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aura lieu après un entretien avec le 

demandeur devant le comité qui a été 

formé dans la première clause de cet 

article. Cela facilitera la réception des 

droits conformément à cette loi. 

Cinquième – Le comité à former dans la 

première clause de cet article doit être 

composé d'au moins 30% de femmes. 

Sixième – Le comité formé au premier 

alinéa du présent article se réunit au moins 

deux fois par semaine. 

Septièmement – Une majorité absolue des 

membres du comité sera requise pour 

convoquer une réunion du comité. 

Huitième – La décision d'accorder la 

couverture par les dispositions de la loi est 

voté à la majorité simple. En cas d'égalité, 

le camp pour lequel vote le président 

prévaudra. 

Article 11  

L'indemnisation des survivants et d'autres 

personnes incluses dans les dispositions de 

cette loi ne les empêche pas de recevoir 

des indemnisations conformément aux lois 

locales ou aux décisions internationales 

spéciales les concernant. 

Article 12  

Le Conseil des ministres émet des 

instructions pour faciliter la mise en œuvre 

des dispositions de la présente loi dans les 

90 jours à compter de la date de sa 

publication au Journal officiel. 

Article 13  

La présente loi est promulguée à compter 

de la date de sa publication au Journal 

officiel. 

La Justification :  

Les crimes commis par l'État islamique 

contre les Yézidis et d'autres groupes 

(chrétiens, Turkmènes et Shabak) doivent 

être considérés comme des crimes de 

génocide et des crimes contre l'humanité. 

Compte tenu des dommages physiques, 

psychologiques, sociaux et matériels que 

ces crimes ont causés à toutes les victimes, 

en particulier aux femmes et aux enfants, 

et dans le but de remédier à ces dommages 

et aux effets négatifs résultant et 

d'accorder les droits nécessaires aux 

survivants et aux autres personnes 

couvertes par les dispositions de la 

présente loi, leur réhabilitation et leur 

réintégration dans la société, et à titre de 

réparation et de compensation pour ce qui 

s'est passé pour eux, et les survivants en 

particulier, et pour les protéger, eux et 

leurs régions. 

Cette loi est promulguée. 
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