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برنامج التكتيكات الجديدة :منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

إخالء مسؤولية
مركز ضحايا التعذيب ( - )CVTبرنامج التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان
املعب عنها يف هذه الوثيقة ال تعكس بالرضورة آراء برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان .وال
إن اآلراء َّ
يدافع الربنامج عن تكتيكات أو سياسات حمددة.

معلومات حقوق التأليف والنشر
يتم تشجيع استخدام مصادر ومواد التكتيكات اجلديدة املشار إليها يف هذه الوثيقة ،سواء بأكملها أو أجزاء منها،
رشيطة أن يتم توزيع املواد عىل أساس رخصة املشاعات اإلبداعية :نسبة املشاع اإلبداعي – غري جتاري – املشاركة
باملثل  4.0دويل .https://bit.ly/3lGzgED
النسبة :يرجى ذكر «مركز ضحايا التعذيب – برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان» باإلضافة إىل أي
نسبة أصلية يتم تقديمها .غري جتاري :جيب عدم استخدام هذه املواد لغرض الربح .املشاركة باملثل :إذا قمت
بتعديل هذا العمل أو حتويله أو البناء عليه ،فال حيق لك توزيع العمل الناتج إال بموجب نفس الرخصة أو رخصة
مشاهبة أو متوافقة .وسنكون يف غاية االمتنان إذا ما شاركتنا هبذا العمل.

التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان
ظهرت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان ،وهو أحد برامج مركز ضحايا التعذيب ،كجهة مبتكره
للتكتيكات ،وقائدة للتحالفات ،وكمركز يدعو إىل محاية حقوق اإلنسان من موقع فريد من نوعه – وهو موقف
التعايف واستعادة القيادة املدنية .ومنذ عام  ،1999قامت التكتيكات اجلديدة يف حقوق االنسان باستحداث
موارد مميزه – تتمحور حول حتليل احللول املحتملة بدالً من قضايا حمددة ،أو مناطق جغرافية ،أو فئات مستهدفة
– والتي تسمح للنشطاء بالتعرف عىل العنارص املميزة للوضع الراهن ،والسعي اىل استخدام اساليب نجحت يف
اماكن اخرى وتطبيقها يف مناطق اخرى أوعىل قضايا جديدة .ومنذ نشأة الربنامج ،شارك نشطاء حقوق اإلنسان
من الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف أنشطة «التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان» ،بام يف ذلك ورشات
عمل إقليمية ،وندوة دولية ،واحلوارات اإللكرتونية ،وإعداد منشورات ،وغري ذلك .وشجع هؤالء النشطاء
«التكتيكات اجلديدة» عىل توفري تدريب وموارد أكثر تركيز ًا يف املنطقة .ويف عام  ،2009أطلقت «التكتيكات
اجلديدة» مبادرة لدعم نشطاء حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا .ومنذ إطالقها ،وصلت
مبادرة «التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا» إىل أكثر من  2,145ناشط ًا يف
جمال حقوق اإلنسان من أكثر من  305منظمة يف  13بلد ًا وقدّ مت منح ًا فرعية إىل  16منظمة يف سبعة بلدان
لتنفيذ محالت مدافعة .وعقدت «التكتيكات اجلديدة» رشاكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية – (2010
–  )2013ومع برنامج  USAIDلدعم مبادرات املجتمع املدين ( )2018 – 2014لتوفري التدريب والتوجيه
يف جمال املدافعة القائمة عىل حقوق اإلنسان باستخدام منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة .ملزيد من
املعلومات:
•املوقع اإللكرتوين لربنامج التكتيكات اجلديدة
•املوقع اإللكرتوين ملركز ضحايا التعذيب
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نظرة عامة
قضية المدافعة
جمتمع عراقي تتمتع فيه مجيع الفتيات بحقهن يف احلياة.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان
1
املصدر :تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق
األربعة هذه يف «اكتشف حقوق اإلنسان :هنج حقوق اإلنسان
لعمل العدالة االجتامعية» ،املدافعون عن حقوق اإلنسان.
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم :السالمة واألمان؛ وعدم
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية  -املساءلة .مالحظة :يمكن وضع
احلقوق املذكورة يف هذه «الفئات» األربع يف أي جمال حسب
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق .عىل سبيل املثال ،املادة :23
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف «السالمة
واألمان» بدالً من «املشاركة» حيث يكون التنظيم النقايب أو
االنضامم إىل نقابة أمر ًا خطر ًا.

2
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املاده :1يولد مجيع الناس
أحرار ًا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق .وهم قد وهبوا العقل
والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض ًا بروح اإلخاء.
3

يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف «حقيبة
نامذج أردنية حلمالت مدافعة» من جتربة املدافعة التي قام هبا
السيد فيصل أبو السندس ،املدير التنفيذي السابق للجمعية
امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن .وكان السيد فيصل
ابو السندس مدرب ًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام
 2010ومدرب ًا رئيسي ًا عىل هذه املنهجية منذ عام  .2011وأثناء
استخدم منهجية اخلمس خطوات لالسرتاتيجيات الفعالة
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته
وأثناء تدريب منظامت جمتمع مدين أخرى عىل استخدام هذه
املنهجية ،فقد حدّ د عنارص إجراء املدافعة هذه لتقييم التقدّ م
حرز .وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا
ا ُمل َ
يف كل عنرص من عنارص إجراء املدافعة إىل فحص فيام يتعلق
بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة وألهداف محلة
املدافعة.

1

عدم التمييز واملساءلة واحلامية  -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،املادة  .3احلق يف احلياة واحلرية واألمان .2

المنطقة الجغرافية
عىل املستوى املحيل ،وحتديد ًا يف منطقة النهر صالح يف حمافظة البرصة.

عناصر إجراء المدافعة

3

يتمثل التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين يف التمييز بني االنشغال باألنشطة وتنفيذ
اإلجراءات التكتيكية التي تعزّ ز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي .ومن أجل مساعدة املنظامت عىل تقييم كيفية
إنفاق املوارد الثمينة بشكل أفضل ،تعرض دراسة احلالة هذه أربعة من جماالت اإلجراء املطلوبة إلجراء أي محلة
مدافعة:
▪البناء التنظيمي للحملة
▪احلشد
▪البحث
▪إرشاك صنّاع القرار

الغايات التكتيكية
لقد حدّ د برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان،
ّ
والتدخل ،والتعويض ،والرتويج .وتوضح هذه احلالة الغاية التكتيكية التالية:
وهي الوقاية،
ّ
التدخل
▪

فترة تنفيذ الحملة
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بيان نتيجة الحملة
نتيجة لإلجراءات التي نفذهتا مجعية الفردوس العراقية ،تأمل احلملة أن يتوقف األهل عن ممارسة العنف بحق
بناهتم.
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خلفية
تأسست مجعية الفردوس عام  2004يف البرصة .تم تسجيلها رسم ًيا يف دائرة املنظامت وف ًقا لقانون منظامت
املجتمع املدين العراقي رقم  12لعام  .2012منذ ذلك احلني عملت الفردوس عىل العديد من الربامج املتعلقة
ببناء السالم ومتكني املرأة ودورها يف السالم املجتمعي ومبادرات العدالة االنتقالية والعنف األرسي وأدوار
الرجال يف التغيري املجتمعي وبناء قدرات الشباب والنساء للمشاركة يف احلياة السياسية وبرنامج للصحة النفسية.
كام وعملت الفردوس مع الدوائر واملؤسسات احلكومية يف حمافظة البرصة عىل متابعة أداء احلكومة وبرامج
تعزيز الديمقراطية من خالل أنشطة املراقبة املتخصصة .تعمل الفردوس عىل ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان
والديمقراطية وتؤكد عىل مبادئ العدل واملساواة ورفض مجيع أنواع التمييز ،باإلضافة إىل متكني املرأة والشباب
من املشاركة يف السياسة.
تركز هذه احلملة عىل موضوع العنف ضد الفتيات يف العراق .وكان التوقيت مواتي ًا بالنظر إىل أنه جيري االنتهاء
من وضع مرشوع قانون للعنف املنزيل لتقديمه إىل الربملان ملناقشته .أضافت الفردوس صوهتا لصالح مترير
القانون .ولقد تسارع انتشار العنف املنزيل وخاصة ضد الفتيات يف السنوات اخلمس املاضية .وقد سامهت
األحداث األمنية واالجتامعية واالقتصادية التي عاشها املجتمع العراقي يف هذه الزيادة.

مؤشرات النجاح
يتم حتديد مؤرشات النجاح التدرجيية بحيث يتمكن فريق احلملة من معرفة وإظهار أهنم حققوا النتيجة املرجوة.
تُعترب مؤرشات النجاح معايري حمددة وثابتة للنجاح للنتائج التي يمكن مقارنتها بام حيدث بالفعل بعد القيام ّ
باتاذ
اإلجراء.

مؤرش نجاح ٍ
كاف (نجاح متواضع ،من الواقعي حتقيقه) :احلد من العنف األرسي الواقع عىل 10
فتيات عىل األقل يف قضاء املدينة يف حمافظة البرصة( .حت ّقق)
مؤرش نجاح تام (نجاح أكثر طموح ًا بعض اليشء ،من الواقعي حتقيقه) :ستقنع فتاتان عىل األقل
والدهيام بزيارة املركز الصحي لتعلم كيفية احلد من العنف كوسيلة للتنشئة( .حت ّقق)
مؤرش نجاح باهر (فائض) (نجاح أكثر طموح ًا بكثري ،ويمكن أن يتحقق ،ولكنه سيكون مثري ًا
ومدهش ًا إن حت ّقق) :يساعد مخسة آباء عىل األقل يف الرتويج للحملة( .مل يتح ّقق بعد)

اإلنجازات
الوصول للفئة المستهدفة
نظر ًا للطبيعة املحافظة للمجتمع يف حمافظة البرصة ،حتديدا املنطقة املستهدفة يف احلملة كوهنا من املناطق الريفية
والنائية وذات التقاليد املجتمعية الشديدة ضد املرأة ،كان من الصعب عىل الفردوس الوصول إىل الفتيات
الصغريات اللوايت يتعرضن للعنف يف املنزل والتواصل
معهن .كانت الفئة املستهدفة هلذه احلملة هي الفتيات
الصغريات (من سن  6إىل  12سنة) اللوايت يتعرضن
للعنف أو غريه من أشكال اإلساءة يف املنزل وحرماهنن
من حق التعليم .يف بعض احلاالت ،تتزوج هؤالء الفتيات،
ويتعرضن للعنف من قبل أزواجهن .ويف حاالت أخرى،
يرتكب األب العنف إذا رفضت ابنته الزواج أو إذا أرادت
ترك زوجها أو مغادرة منزل زوجها.
من أهم العقبات وأكثرها تعقيد ًا التي واجهها فريق الباحثني
يف البداية كانت الوصول إىل الفئة املستهدفة .وبعد اجراءات
استطالعية مكثفة وتنسيق من نساء املنطقة عن طريق الباحثة
االجتامعية يف الفريق استطاع الفريق البحثي التحديد املبدئي
للفتيات الصغريات اللوايت عانني من سوء املعاملة ،كان من
الصعب مقابلة الفتيات وآبائهن إلقناعهم باملشاركة .وكان

الشكل  :1الفريق املن ّفذ يلتقي مع الفئة املستهدفة من الفتيات.
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من الصعب إجياد طرق إلرشاك األهايل واملساعدة يف ربط الفتيات باخلدمات الصحية والنفسية .وساعدت
شبكة رشكاء مجعية الفردوس يف هذا املجال املستهدف يف التغلب عىل هذه التحديات .وباإلضافة إىل ذلك،
ساعد الباحثون واملنسقون االجتامعيون يف بناء الثقة لتيسري التواصل مع األهايل وبناهتم.
تعرضن للعنف يف املنزل ،ثم متكنوا من العمل
ونتيجة لذلك ،تلقى الفريق اخلبري إحاالت بشأن الفتيات اللوايت ّ
مع األهايل من أجل االتصال هبؤالء الفتيات وتقديم الدعم هلن .ومتكن الفريق من البقاء عىل اتصال مع الفتيات
وتزويدهن بالدعم الالزم لاللتحاق باملدرسة ،مثل رشاء الزي املدريس واملستلزمات املدرسية .وبالتعاون مع
املركز الصحي تم حتديد خط اتصال خاص للفتيات من قبل فريق اجلمعية من اجل االبالغ عن أي حاالت عن
هلن عىل املستوى الشخيص او غريها من احلاالت يف املنطقة ،علام ان الرقم يتم الرد عليه من قبل احد املوظفات
يف اجلمعية وليس رجل من اجل االطمئنان واالرحيية للفتيات املعنفات ولكي يتمكنوا من احلديث بأرحيية تامة
ووصف دقيق للعنف الذي يتعرضن له.

الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي
متكنت الفردوس من إحالة عرش فتيات إىل مركز للرعاية الصحية للحصول عىل الرعاية الصحية والدعم النفيس.

نقاش تشريعي مع أصحاب المصلحة
تم عقد ستة اجتامعات مع
األهايل ووجهاء العشائر
وممثيل احلكومة املحلية وجملس
النواب العراقي ملناقشة أمهية
صياغة قانون جديد لوقف
العنف ضد الفتيات والنساء
يف بيوهتن.
تقديم توصيات بشأن القانون
إىل صنّاع القرار يف جملس
النواب:
نتيجة لالجتامعات الستة مع
أصحاب املصلحة ،قامت
الفردوس بتجميع قائمة
الشكل  :2اجتامع موظفي وموظفات الفردوس مع أصحاب املصلحة ،بام يف ذلك
ّاع
توصيات من أجل صن
األهايل ،ووجهاء العشائر ،وممثيل احلكومة املحلية.تى التحرض والنصور بني يمكنك
القرار الرئيسيني يف جملس
النواب بشأن القانون املقرتح لوقف العنف ضد الفتيات والنساء .وتم إدراج مرشوع القانون يف قائمة القوانني
التي سيتم مناقشتها خالل دورات جملس النواب لعام  .2021وحصل مرشوع القانون عىل القراءة الثانية ومتت
مناقشته يف جملس النواب العراقي .حيث سيضمن القانون محاية كافية للفتيات والنساء ،لكن التحدي كان يف فهم
القانون وتفسريات النص وتطبيقه من قبل جهات إنفاذ القانون كذلك جزء من املجتمع يرى ان القانون سيكون
بالضد من الترشيع الديني الذي يبيح الرضب والتأديب للزوجه والبنت وان القانون سوف يدعوا اىل حترر املرأة
واخلروج عن سلطة االبوين .ومل يتم إقرار القانون يف الدورة الربملانية احلالية بسبب اخلالفات السياسية وعدم
التوافق السيايس حول فقرات القانون والية تطبيقه .وعُلقت مناقشة مرشوع القانون ملزيد من النقاش يف الدورة
املقبلة.
هناك عدد من العوامل املهمة التي سامهت يف نجاح هذه احلملة:
•تتوفر قاعدة بيانات تتكون من إحصائيات عن عدد حاالت العنف األرسي يف حمافظة البرصة.
•صالت قوية مع املسؤولني القانونيني ووجهاء العشائر وموظفي مركز الرعاية الصحية يف املنطقة املستهدفة،
والذين يلعبون دور ًا رئيسي ًا يف هذه احلملة.
•شبكة العالقات الواسعة التي متتلكها مجعية الفردوس العراقية مكنتها من الوصول اىل الفئة املستهدفة
وتنفيذ االنشطة وتسهيل اإلجراءات االخرى.
•فريق ماهر وخبري ومستعد ملواجهة أي حتديات يف تنفيذ أنشطة احلملة املقرتحة

صفحة 5

برنامج التكتيكات الجديدة :منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.

مكونات الحملة الرئيسية
مجاالت إجراء المدافعة
بناء القدرات الداخلية
يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل قدرة املنظمة عىل تنفيذ املدافعة بام يف ذلك االلتزام واحلشد والقيادة واختاذ
القرار.
ن ّفذت الفردوس محلتها باستخدام منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة التابعة للتكتيكات اجلديدة
يف حقوق اإلنسان ،والتي توفر عملية تدرجيية من مخس خطوات لتطوير مسار اسرتاتيجي (يسمى أيض ًا رحلة
التغيري) للحملة .ويساعد هذا املسار االسرتاتيجي يف تت ّبع مدى التقدّ م الذي حترزه احلملة ومراقبة تطورها ،انظر
الرسم التوضيحي يف الشكل  3أدناه.
تبدأ هذه املنهجية بالعمل اجلامعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد .وتُعترب هذه خطوة أساسية مهمة ألي
محلة .وكان بيان املشكلة الذي تم حتديده للفردوس هو« :بسبب عدم تفعيل قانون العنف األرسي ضمن قانون
العقوبات العراقي رقم 111سنة  1969املعدل تعاين الفتيات القارصات من عمر  6إىل  12سنة يف قضاء املدينة
 -العراق من مشكلة العنف األرسي وإنكار حق احلياة».

«لقد و ّفرت لنا منهجية [التكتيكات اجلديدة]
منهج ًا جديد ًا وواضح ًا .إهنا تساعدنا كثري ًا يف فهم
مشكالتنا وكيفية تنظيم احلمالت وفق ًا ملنهجية
اخلمس خطوات».
فريق عمل الفردوس

وكان السيد أمحد يونس ،مدير احلملة ،قد حرض تدريب ًا لدى التكتيكات اجلديدة حول منهجية اخلمس خطوات
السرتاتيجيات فعالة يف السليامنية يف عام  .2018وبعد نموذج تدريب املدربني ،قام بنقل املعرفة التي اكتسبها
إىل فريقه يف الفردوس ،األمر الذي ساعد عىل توجيه تطوير هذه احلملة وتنفيذها .وتألف الفريق األسايس من
مخسة أعضاء ،بام يف ذلك رئيسة الفردوس ونائبها .وحصل الفريق عىل األوراق القانونية واملوافقات الالزمة
لدعم وتنفيذ أنشطة احلملة املخطط هلا .وعملت املجموعة يف ثالثة فِ َرق من أجل تنسيق احلملة مع مركز الرعاية
الصحية للحصول عىل املوافقات من املسؤولني القانونيني وإنتاج التقارير النهائية للحملة.
بعد بناء قدرة الفريق األسايس الستخدام هذه املنهجية خالل املراحل األوىل من عملية التنفيذ ،كان فريق اإلدارة
والباحث مسؤولني بشكل أسايس عن إجراء أنشطة احلملة .كام انضم إىل احلملة مسؤول ميداين إلجراء مجيع
الزيارات امليدانية.
اﻟرؤﯾﺔ :ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋراﻗﻲ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗﯾﺎت
ﺑﺣﻘﮭن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة.
اﻟﮭدف اﻟﻣﻌﻘول :1
اﻟﺣد ﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﻌﻧف اﻷﺳري اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ
 10ﻓﺗﯾﺎت ﺑﻌﻣر  12-6ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗﺿﺎء
اﻟﻣدﯾﻧﺔ -اﻟﺑﺻرة ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2019

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ :رﺟﺎل اﻟدﯾن ووﺟﮭﺎء
اﻟﻌﺷﺎﺋر
ﺗﻛﺗﯾك ) 3ﺣﺷد( :اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ واﻟﺗرﺗﯾب ﻣﻊ
رﺟﺎل اﻟدﯾن ووﺟﮭﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋر ﻟﯾﻛوﻧوا
ﺟزء ﻣن ﻓرﯾﻖ اﻟزﯾﺎرات.
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ :ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ
ﺗﻛﺗﯾك ) 4اﺷراك ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار( :ﺗوﻓﯾر
ﺟﻠﺳﺎت دﻋم ﺻﺣﻲ وﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت
اﻟﻣﻌﻧﻔﺎت ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ
وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ :ﺗدﺧل

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ :اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ
ﻗﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﺗﻛﺗﯾك ) 2ﺑﺣث( :اﺟراء
زﯾﺎرات ﻣﺧﺻﺻﺔ اﻟﻰ
اﻟﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ :اﻟﻧﺎﺋب ﻓﺎطﻣﺔ اﻟﻣﯾﺎﺣﻲ ظواھر اﻟﻌﻧف اﻻﺳري وﻣﺎ
ھﻲ اﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف اﻟذي
واﻟﻧﺎﺋب ﻧﺷﺎت اﻟﻣﻧﺻوري واﻟﻧﺎﺋب
ﺟواد اﻟﻌﺑﺎس واﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﺎدة ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﮫ وھل ھﻧﺎك
ﺣﺎﻻت ﻣﺷﺎﺑﮭﮫ وﻛﯾف ﺗم
ورﺟل اﻟدﯾن ﻋﻣﺎر اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ وﻣﺎ ھﻲ اﻟطرق
واﻻرﺷﺎدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺣد
ﺗﻛﺗﯾك ) 5ﺣﺷد( :ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺣوارﯾﺔ
ﻣن ھذه اﻟﺣﺎﻻت
ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺷرﯾﻊ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻧف اﻻﺳري

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ :اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ
ﻗﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺗﻛﺗﯾك ) 1ﺑﺣث( :ﺑﺣث
ﻣﯾداﻧﻲ ﻟﺗﺣدﯾد واﺧﺗﯾﺎر 10
ﻓﺗﯾﺎت ﻣن ﻗﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ
ﺳﯾﺗم اﺳﺗﮭداﻓﮭن واﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ
ﺟﯾراﻧﮭن.

ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ :ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻔﻌﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻧف
اﻷﺳري ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم 111ﺳﻧﺔ
 1969اﻟﻣﻌدل ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﻘﺎﺻرات ﻣن ﻋﻣر 6
إﻟﻰ  12ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ  -اﻟﻌراق ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻟﻌﻧف اﻷﺳري وإﻧﻛﺎر ﺣﻖ اﻟﺣﯾﺎة.

الشكل  :3يشري النص باللون األمحر إىل املشكلة وموقعها يف أسفل اجلبل ،حيث نحن اليوم ،وتتحدث عن احلق الذي يتم انتهاكه .وأما الرؤية فهي النص باللون األصفر الذي يتجاوز اجلبل حيث نسعى
إىل عامل يكون فيه احلق املنتهك حق ًا يتم حتقيقه .وأما بالنسبة للنص باللون األخرض ،فهو (اهلدف املعقول) وهو ما حتاول احلملة حتقيقه من خالل تنفيذ مجيع التكتيكات اخلمسة املدرجة يف املربعات ذات
النصوص باللون األسود يف نفس الصورة.

صفحة 6

جمعية الفردوس العراقية  -العنف األسري ضد الفتيات
إجراء البحوث

«هناك رفض كبري لذهاب الفتاة أو املرأة إىل املركز
الصحي أو املحكمة لتقديم شكوى ضد العنف
الذي تتعرض له ألن سلوك ًا من هذا القبيل ُيعترب
مسيئ ًا للعشرية وأعرافها».
فريق عمل الفردوس

يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل مجع املعلومات والبيانات والتحليل لوضع توصيات الختاذ إجراءات بشأن
قضية ما وفيام يتعلق بكل مكون من املكونات األخرى (بناء القدرات الداخلية ،واحلشد ،وإرشاك صنّاع القرار)
قبل وأثناء وبعد اختاذ إجراءات بشأن قضية ما.
ألن احلملة هدفت إىل احلد من العنف ضد  10فتيات (بعمر  6إىل  12سنة) يف قضاء املدينة ،كان عىل الفريق
املنفذ حتديد واختيار املستفيدات اللوايت وقعن ضحايا للعنف األرسي .ومن أجل اختيار عرش فتيات ،تواصلت
تعرضن للعنف
الفردوس مع حمافظة البرصة لإلبالغ هبذا النشاط ومجع بعض املعلومات عن الفتيات الاليت ّ
األرسي .تواصل الفريق أيض ًا مع مدير مدرسة يف املنطقة املستهدفة ملعرفته الكبرية بحوادث وممارسات العنف
تعرضت هلا الفتيات يف مدرسته وجمتمعه .ثم أجريت املقابالت مع أهايل الفتيات اللوايت تم حتديدهن
التي ّ
تعرضن للعنف.
للحصول عىل معلومات إضافية بشأن الفتيات اللوايت ّ
واجه الفريق صعوبة عند لقاء األهايل والفتيات .كان من الصعب جد ًا عىل الفتيات اإلجابة عىل أسئلة الفريق.
يف البداية ،مل تتمكن الفتيات الصغريات من تقديم معلومات كافية خوف ًا من استجواهبن من قبل أهلهن أو
أزواجهن .حيث كانت بعض الفتيات يف املجموعة املستهدفة قد تزوجن زواج ًا مبكر ًا .ولكن ،نظر ًا خلربة الفريق
وعدد الزيارات املتكررة (بام يف ذلك من قبل طبيبة خمتصة) ،متكن الفريق من التواصل مع الفتيات وجعلهن
يشعرن باألمان والراحة.

قالت إحدى الفتيات املستفيدات« :تركت املدرسة عندما كان عمري  11ألن والدي مل يكن يريدين أن أكمل
دراستي .لكن بعد أن حرض معكم جلسات احلوار تغري رأيه .بدأ يشعر بحقي يف مواصلة تعليمي إىل جانب
التعرض ألي عنف واحلصول عىل رعاية صحية .واآلن متكنت من إقناعه،
حقوقي األخرى يف الصحة وعدم ّ
ولكن ليس بسهولة ،ومتكنت من العودة إلكامل دراستي يف املرحلة املتوسطة».
الحظت الفردوس تطور ًا ملحوظ ًا بني الفتيات العرش املستهدفات نتيجة لألنشطة .حيث شعرت الفتيات
وتعرضن لقدر أقل من العنف يف املنزل.
بالراحة يف مناقشة قضاياهن بحرية ّ

الحشد

الشكل  :4زيارة الفريق املنفذ للمركز الصحي املحيل الرشيك.

يتطلب جمال اإلجراء هذا االنتباه إىل إرشاك وجتميع األفراد واملنظامت واملؤسسات يف جهد مجاعي بشأن قضية
ما.استهدف الفريق املنفذ املركز الصحي املحيل حيث تصوروا أن املركز يقدّ م الدعم إلعادة التأهيل الالزم
للفتيات .يمكن للمركز الصحي أن يوفر للفتيات مساحة آمنة للحديث عن حاالهتن برسية وراحة.
زار الفريق املركز الصحي يف حزيران/يونيو  2019وعقد جلسة حوارية الستكشاف إمكانية العمل مع ًا لتحقيق
أهداف احلملة .ناقش احلارضون التنسيق املؤسيس وأنشطة التوعية بالدعم الصحي والنفيس املتاح للفتيات.
ويف النهاية ،تم االتفاق عىل برنامج مشرتك .وبعد اجتامع  20حزيران/يونيو ،بدأ املركز الصحي يف إعداد
مواد تدريبية حول الدعم النفيس واالجتامعي ،والصحة النفسية ،واألثر السلبي للعنف األرسي ضد الفتيات
الصغريات .كام وافق املركز الصحي عىل عقد جلسات توعية للبنني والبنات يف املدارس بالتعاون مع الفردوس.

صفحة 7

وعندما زار الفريق املركز الصحي ،الحظوا وجود قسم للدعم الصحي والنفيس .شاركت إدارة املركز الصحي
آليات كيفية عمل هذا القسم وكيفية حتديد احلاالت .كام أشاروا إىل وجود سجل يوثق حاالت العنف األرسي.

برنامج التكتيكات الجديدة :منهجية الخمس خطوات إلستراتيجيات فعالة.
شارك املوظفون أن هناك حاالت تم رصدها  ،لكن مل تتمكن الفتيات من تقديم أي شكوى .ويرجع ذلك إىل
العادات القبلية وسلطة آبائهم وخوفهم من العقاب وسمعتهم يف املنطقة.
وبعد زيارة الفردوس  ،أعد املركز الصحي خط اتصال خاص وتم إبالغ الفتيات برقم التواصل لإلبالغ عن أي
ممارسات وعنف تعرضن له .يساعد خط االتصال يف أي دعم صحي أو نفيس يف املستقبل من شأنه أن يقلل من
حاالت العنف .هذا الفيديو هو فيلم وثائقي قصري عن زيارة الفريق للمركز الصحي.
كام تعاونت الفردوس مع املنظامت العراقية األخرى التي تدعم حقوق املرأة  ،بام يف ذلك مجعية األمل العراقية،
ومركز النامء حلقوق اإلنسان ،ومنتدى اإلعالميات العراقيات .أطلقوا برامج التمكني وحمو األمية ،باإلضافة
إىل إجراء أنشطة مشرتكة حول األمن الرقمي وتعزيز املشاركة السياسية للمرأة وبناء السالم وحتويل النزاعات.
يف املراحل الالحقة من احلملة ،كان هناك تطور ملحوظ بني فتاتني من الفتيات املستهدفات .حيث متكنتا من
التحدث براحة تامة مع موظفي وموظفات الفردوس .وشمل هذا بشكل خاص مقدّ مي الدعم النفيس والطبيبة
التي قدمت هلام الدعم الصحي .ذكرت بعض الفتيات أن هناك حتسن ًا وقبوالً من قبل أهلهن .أفادت الفتيات أن
أهلهن باتوا حيرتمون حقهن يف التعليم واحلياة.

«غالبية الرجال ملتزمون بالتقاليد واألعراف
العشائرية ويعتربون أنه من القانوين أال تغادر
الفتيات املنزل دون إذن األب أو األخ».
فريق عمل الفردوس

إشراك صنّاع القرار
يتطلب جمال العمل هذا االنتباه إىل فهم وتطبيق ديناميكيات القوة وعمليات صنع القرار لتحقيق تأثري إجيايب يف
قضية ما.
استخدمت الفردوس أداة رسم اخلرائط التكتيكية لربنامج التكتيكات اجلديدة ،التي متكّن النشطاء من توسيع
فهمهم للعالقات بشكل تعاوين .إن النشطاء قادرون عىل تطوير إجراءات اسرتاتيجية وفعالة من خالل رسم
ختطيطي للعالقات التي حتيط بانتهاكات حقوق اإلنسان .ويساعد هذا يف حتديد قائمة أصحاب املصلحة
املستهدفني إلرشاكهم والتفاعل معهم .وحدّ دت الفردوس أصحاب املصلحة من أجل منع العنف ضد الفتيات
وتضمن أصحاب املصلحة الذين تم إرشاكهم يف املقام األول الفتيات املعنّفات ،واألهايل ،ومراكز
الصغريات.
ّ
الرعاية الصحية ،ووجهاء العشائر ،ومدراء املدارس ،وأعضاء جملس النواب.
وتم عقد اجتامعني للتعريف باحلملة يف حزيران/يونيو  2020مع األهايل ووجهاء العشائر وممثيل احلكومة
املحلية وجملس النواب العراقي ملعاجلة أسباب العنف املستمر ضد الفتيات والنساء يف حمافظة البرصة ،كذلك
احلاجة والرضورة من وجود قانون حيد من هذه املامرسات ويقلل من حاالت العنف ضد الفتيات .ويف هذه
االجتامعات ،الحظ الفريق أن معظم املشاركني الذكور كانوا ملتزمني بالتقاليد واألعراف العشائرية ،مما يعني
أهنم يعتربون مغادرة الفتيات الصغريات والنساء ملنازهلن للذهاب إىل املدرسة عىل أنه خمالف لألعراف والتقاليد.
عىل سبيل املثال ،يرى بعض املشاركني الذكور أن الزواج املبكر للفتيات يوفر هلن احلامية واألمان .فهم يعتقدون
أن ذهاهبن إىل املدرسة ومواصلة تعليمهن لن يكون مفيد ًا ألن مصري الفتيات يف هناية املطاف يف املنزل مع
أزواجهن وأطفاهلن.
ونتيجة الجتامعات أصحاب املصلحة هذه ،قامت الفردوس بتجميع قائمة توصيات بشأن القانون املقرتح لوقف
العنف ضد الفتيات والنساء وإرساهلا إىل صنّاع القرار الرئيسيني يف جملس النواب .وقد تم إدراج مرشوع القانون
يف قائمة النقشات ومتت قراءته مرتني خالل انعقاد جملس النواب .وستستمر الفردوس يف املدافعة من أجل
إصدار قانون.

التأثيرات طويلة المدى
تأثير المدافعة على المنظمة
واصلت الفردوس العمل عىل هذه املبادرة حتى بعد انتهاء مشاركتها الرسمية مع برنامج التكتيكات اجلديدة.
واستمرت يف تقديم الدعم للمستفيدات العرش املستهدفات للتأكد من توقف العنف أو انخفاضه .وتلتزم
الفردوس باملتابعة مع الفتيات واملراقبة عن كثب لوضع القانون املقرتح لوقف العنف ضد الفتيات والنساء.
كام استخدمت الفردوس منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجيات فعالة لتخطيط وتنفيذ محلة أخرى هتدف إىل
صياغة قانون للمدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني حلاميتهم من انتهاك حقهم يف احلياة .وهتدف هذه احلملة
إىل منع أي قتل أو هتديد أو قمع وهتجري تعسفي جيرب املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني عىل مغادرة مدهنم
ومنازهلم بسبب انعدام احلامية واألمن .وخيضع مرشوع القانون هذا للمراجعة متهيد ًا لعرضه يف اجللسة املقبلة
ملجلس النواب.

«أصبح هناك شعور باملسؤولية جتاه ما تتعرض له
الفتيات ،وقد الحظنا  -نحن فريق تنفيذ احلملة -
أن األهايل ووجهاء العشائر يطالبون بقانون يضمن
حقوق الفتيات واجلميع»..
فريق عمل الفردوس
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